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Anotace
Tématem této bakalářské práce je ústavní ţaloba, tzv. impeachment, jako prvek systému
checks and balances. Impeachment v rámci politického systému Spojených států
amerických funguje jako kontrolní mechanismus, jímţ disponuje legislativa vůči
exekutivní a soudní sloţce státní moci. V souladu s ústavou můţe být prostřednictvím
impeachmentu zbaven funkce prezident, viceprezidenat a všichni úředníci Spojených
států, pokud se dopustí velezrady, úplatkářství nebo jiných závaţných zločinů a
trestných činů. Práce se zabývá otázkou, jaké místo zaujímá institut impeachmentu
v rámci systému checks and balances, jaký je ústavní rámec impeachmentu a jak
procedura impeachmentu funguje, přičemţ důraz je kladen na pravomoci Sněmovny
reprezentantů a Senátu v odvolacím procesu. Součástí práce jsou dvě případové studie,
které pojednávají o dvou konkrétních případech impeachmentu a jejichţ cílem je ukázat,
jak procedura ústavní ţaloby funguje v praxi. Tématem první case study je
impeachment soudce Alcee L. Hastingse, zatímco druhá case study se zabývá
impeachmentem prezidenta Williama J. Clintona.

Abstract
This bachelor thesis deals with the process of impeachment at the federal level in the
United States of America. Impeachment is a fundamental component of the
constitutional system of „checks and balances“ because it provides a mechanism for
removal of the President, Vice President and other federal civil officers in the United
States for „treason, bribery or other high crimes and misdemeanors“.
The thesis discusses the constitutional framework of impeachment, the procedural
questions of federal impeachment process and the responsibilities of both congressional
chambers during the process. The thesis also contains two case studies. The subject of
the first case study is impeachment of judge Alcee L. Hastings that took place in late
1980´s while the second case study deals with the impeachment trial of president
William J. Clinton.
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Úvod
Téma bakalářské práce jsem si vybrala z důvodu mého dlouhodobého zájmu o politický
a ústavní systém Spojených států amerických a o americkou politiku. Impeachment je
jedním z velmi zajímavých fenoménů amerického politického systému, jemuţ však
bohuţel není v literatuře věnována dostatečná pozornost. Ráda bych proto touto prací
přispěla k doplnění často stručných a neúplných informací, které jsou k tomuto tématu v
literatuře k dispozici. Impeachment je navíc velice aktuální téma, jelikoţ k sesazení
zatím posledního funkcionáře prostřednictvím impeachmentu došlo v nedávné době – 8.
prosince 2010 byl odvolaný soudce okresního soudu Thomas Porteous.
Impeachment neboli ústavní ţaloba je prvek amerického systému brzd a protiváh
(checks and balances), jehoţ prostřednictvím lze odvolat z funkce vysoce postavené
státní funkcionáře. Základem tohoto systému je striktní oddělení jednotlivých sloţek
státní moci, přičemţ kaţdá tato sloţka - exekutiva, legislativa a judikatura musí
disponovat určitými nástroji a pravomocemi, které jí umoţňují vyvaţovat a do jisté míry
kontrolovat zbylé dvě sloţky státní moci. Cílem tohoto uspořádání je minimalizovat
riziko zneuţití moci a zabezpečit koordinovanou činnost mezi jednotlivými ústavními
orgány. Impeachment je jedním z klíčových prvků tohoto systému, jelikoţ představuje
účinný nástroj, jehoţ prostřednictvím můţe legislativa vyvaţovat moc exekutivní a
soudní moci. V parlamentních systémech se s institutem impeachmentu nesetkáváme
z toho důvodu, ţe premiér jako nejvyšší představitel exekutivy můţe být odvolán,
pokud jemu a jeho vládě parlament vyjádří nedůvěru. Impeachment znají i ústavní texty
jednotlivých amerických států, ale ve své práci se budu zabývat pouze impeachmentem
na federální úrovni.
Impeachment plní v systému checks and balances velmi významnou funkci: zatímco
prezident nedisponuje právem rozpustit Kongres a vypsat předčasné volby, Kongres
nemá pravomoc odvolat prezidenta jiným způsobem, neţ prostřednictvím ústavní
ţaloby. Impeachment se v souladu s ústavou vztahuje rovněţ na viceprezidenta a na
federální soudce.
Výhradní pravomoc iniciovat proceduru impeachmentu ústava svěřuje Sněmovně
reprezentantů, která proti dotyčnému funkcionáři vznese ţalobu z „velezrady,
úplatkářství nebo z jiných těţkých zločinů a trestných činů“. [Ústava, Část II., Oddíl 4.]
Samotný proces probíhá před Senátem a v případě, ţe je souzen prezident Spojených
států, mu předsedá předseda Nejvyššího soudu. Pouze Senát má právo rozhodnout o
1

zbavení úřadu, přičemţ k usvědčení a sesazení dotyčného funkcionáře je zapotřebí hlasů
dvou třetin přítomných senátorů. Procedura impeachmentu byla v dějinách Spojených
států amerických iniciována celkem devatenáctkrát, přičemţ osm funkcionářů (pokaţdé
šlo o federální soudce) bylo tímto způsobem zbaveno funkce. Prezidenta Spojených
států se ústavní ţaloba dotkla pouze dvakrát, avšak ani v případě Andrewa Johnsona
v roce 1868, ani v případě Billa Clintona v roce 1999 se pro zbavení úřadu v Senátu
nenašla potřebná dvoutřetinová většina.
Hlavním cílem mé práce je analyzovat institut impeachmentu ve Spojených státech
amerických na federální úrovni a následně ukázat, jak impeachment funguje v praxi.
Práce je rozdělená na pět kapitol. Obsahem první kapitoly je krátké pojednání o tom,
jaký je původ impeachmentu a za jakých okolností byl tento odvolací mechanismus
zakomponován do ústavy Spojených států amerických. Druhá kapitola má za cíl
vysvětlit, jaké místo má institut impeachmentu v americkém systému checks and
balances a jaká je jeho funkce.
Třetí kapitola zasazuje impeachment do teoretického kontextu: pojednává o tom, jaký je
ústavní rámec impeachmentu a jaké pravomoci v souvislosti s impeachmentem ústava
svěřuje do rukou Sněmovny reprezentantů a Senátu. Tato kapitola dále vysvětluje, jak
procedura impeachmentu probíhá, jakými pravidly se obě komory Kongresu během
procesu řídí a jaké osoby, výbory a instituce se na procesu impeachmentu podílejí.
Jelikoţ v ústavě Spojených států amerických najdeme jen nejzákladnější ustanovení
týkající se impeachmentu a ústava zdaleka neupravuje všechny aspekty ústavní ţaloby,
zabývá se tato kapitola rovněţ problematickými otázkami spojenými s impeachmentem.
Zařazením této kapitoly jsem se odchýlila od schváleného projektu mé bakalářské práce.
K tomuto rozhodnutí mě vedla potřeba vysvětlit některé sporné (a relevantní) otázky,
které souvisí s tématem impeachmentu. Ústava například nespecifikuje, kdo spadá do
kategorie „úředníků Spojených států“, na které se impeachment vztahuje a jak závaţné
musí být provinění zasluhující zbavení úřadu. Ačkoliv na tyto otázky není moţné podat
zcela jednoznačnou a komplexní odpověď, jejich studium výrazně přispívá k širšímu
porozumění problematice ústavní ţaloby.
Další část mé práce sestává ze dvou případových studií, v nichţ se podrobněji zabývám
dvěma konkrétními případy impeachmentu z poslední doby a jejichţ cílem je ukázat,
jak procedura ústavní ţaloby funguje v praxi. První case study pojednává o
impeachmentu soudce Alcee Hastingse, který se odehrál v 80. letech 20. století. Tento
případ jsem si vybrala z důvodu jeho mnohých specifik a také proto, ţe poslouţí jako
2

ukázka „úspěšného“ impeachmentu, kdy se pro sesazení funkcionáře vyslovila potřebná
dvoutřetinová většina senátorů. Tématem druhé případové studie je impeachment
prezidenta Williama J. Clintona, který se odehrál v letech 1998-1999. V tomto případě
byl impeachment neúspěšný - v horní komoře se pro odvolání nenašel dostatečně široký
konsenzus v podobě dvoutřetinové většiny přítomných senátorů.
Ve snaze docílit co nejlogičtějšího uspořádání osnovy jsem před případovou studii
věnující se případu soudce Hastingse zařadila kapitolu pojednávající obecně o
impeachmentu amerických federálních soudců, přičemţ druhé případové studii o
prezidentu Clintonovi předchází kapitola věnující se impeachmentu prezidentů. Cílem
těchto kapitol je mimo jiné odpovědět na otázku, zda a jak se liší impeachment soudců a
prezidentů.
Při zpracování práce jsem zvolila metodu analýzy. Jelikoţ jsem se v rámci analýzy
ústavní ţaloby zabývala dvěma konkrétními případy impeachmentu, vyuţila jsem
rovněţ metodu case study.
Na tomto místě bych ráda uvedla několik slov týkajících se terminologie. Pro celý
komplikovaný proces ústavní ţaloby se běţně pouţívá právnický termín impeachment,
který však ve skutečnosti vyjadřuje pouze počáteční krok v procesu – obţalování
dotyčného úředníka Sněmovnou reprezentantů. Samotný akt impeachmentu spočívá
v hlasování o bodech obţaloby (articles of impeachment) a ve chvíli, kdy je sněmovna
prostou

většinou

hlasů

schválí,

je

dotyčný

obţalován

(impeached).

Slovo

„impeachment“ tak vyjadřuje pouze rozhodnutí Sněmovny reprezentantů, ţe by měl být
dotyčný funkcionář za prohřešky specifikované v bodech obţaloby souzen před
Senátem. Není proto zcela korektní pouţívat termín impeachment pro popis celého
procesu, včetně usvědčení a zbavení úřadu (jelikoţ ke zbavení úřadu dochází aţ ve
chvíli, kdy Senát dotyčného shledá vinným), ačkoliv je to jak v české, tak zahraniční
odborné literatuře poměrně běţné. V momentě, kdy by pouţití termínu impeachment
mohlo být zavádějící nebo nepřesné, specifikuji, ţe se jedná právě o počáteční
obţalobu, v ostatních případech budu mluvit o impeachmentu jako o celé ústavní
proceduře.
Co se týče citací, rozhodla jsem se odkazovat na bibliografický údaj přímo v textu (tzv.
harvardský styl), přičemţ internetové zdroje uvádím v poznámce pod čarou.
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1. VÝVOJ IMPEACHMENTU
„Kdyby lidé byli andělé, nebyly by vlády nutné. A kdyby lidem vládli andělé, nebylo by
na vládu nutno dohlíţet ani zvenčí, ani zevnitř“. [Madison 1994: 283]
Ústavní ţaloba neboli impeachment má svůj původ ve středověké Anglii, kde nově
vznikající parlament jiţ ve 14. století usiloval o to, aby královi poradci byli za své činy
zodpovědní. První zaznamenané případy impeachmentu se datují do roku 1376, přičemţ
význam institut impeachmentu nabyl zejména v 17. století, kdy se tehdejší parlament
potřeboval bránit výstřelkům a zvůli anglických králů.1 V době, kdy se impeachment
stal součástí amerického ústavního pořádku, se éra impeachmentu v Anglii naopak
chýlila ke konci. Procesy vedené proti Warrenu Hastingsovi (1787) a Lordu Melvillovi
(1805) jsou poslední dva případy, kdy anglický parlament vyuţil své pravomoci a
rozhodoval o sesazení státních funkcionářů.2 Impeachment Warrena Hastingse,
koloniálního správce a prvního generálního guvernéra v Indii, který byl obţalovaný
z úplatkářství, útlaku a podvodů, byl v Americe bedlivě sledovaný, neboť probíhal
právě v době, kdy na konventu ve Filadelfii delegáti diskutovali o podobě nové
americké ústavy.3
Britský model impeachmentu, v němţ dolní komora parlamentu (the House of
Commons) vznáší ţalobu, zatímco horní komora (the House of Lords) plní funkci
soudního dvora, v určitých modifikacích převzaly nejen americké koloniální vlády4, ale
rovněţ některé nově vznikající ústavy amerických států.5 V roce 1787 bylo ustanovení o
impeachmentu zakotveno v ústavní listině devíti amerických států6, přičemţ klauzule o
impeachmentu v ústavě Massachusetts z roku 1780 byla nejvíce podobná formulaci
1

Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachment. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm>.
2
BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice.
Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.
3
Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachment. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm>.
4
Koloniální sněmy v britských koloniích na území severní Ameriky impeachment vyuţívaly poměrně
často, zejména v 17. století, ačkoliv britská vláda neuznávala právo sněmů impeachment provádět.
[Posner 2000: 96]
5
Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachment. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm>.
6
Pennsylvánii, Virginii, Severní Karolíně, Dellawaru, New Jersey, New Yorku, Vermontu, Massachusetts
a New Hampshiru. (DOYLE, Charles. Fas.org [online].Congressional Research Service, 1998 [cit. 201101-04]. Impeachment Grounds: A Collection of Selected Materials. Dostupné z WWW:
<http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-882.pdf>.)
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zakomponované do celostátní ústavy: odstavec VIII. v části 2. uváděl, ţe senát bude
plnit funkci soudního dvora a bude mít pravomoc rozhodovat o obţalobě
(impeachmentu), kterou vznese Sněmovna reprezentantů proti státním úředníkům za
zneuţití úřední moci nebo špatnou správu úřadů. Velmi podobnou formulaci bychom
našli také v ústavě New Hampshiru z roku 1784.7
Při procesu vytváření americké ústavy delegáti na ústavodárném konventu ve Filadelfii
v roce 1787 o impeachmentu horlivě diskutovali. Tzv. Otcové zakladatelé (Founding
Fathers) zvaţovali několik moţností, jak zajistit odpovědnost a odvolatelnost
federálních úředníků na nejvyšších postech, neţ dospěli k výslednému kompromisu.
Britská zkušenost s impeachmentem jim poskytovala důleţité precedenty a vodítka, ale
cílem autorů ústavy bylo vytvořit specifický a ryze americký odvolací mechanismus.
Ústavodárný konvent, svolaný do Filadelfie na podnět zástupce New Yorku Alexandera
Hamiltona za účelem revize americké ústavy8 a vytvoření efektivního systému vlády se
sešel v květnu 1787. Většina z padesáti pěti zástupců z dvanácti kolonií9 souhlasila
s tím, ţe zavedení impeachmentu do federální ústavy zaručí odpovědnost státních
funkcionářů za jejich činy. [Dvořáková 2002: 56-57] Nebylo však snadné nalézt
kompromis a rozhodnout o tom, jaké orgány se budou na procesu podílet a jak budou
vymezené jejich pravomoci. Výsledný koncept, v němţ Senát získal výsadní postavení a
pravomoc rozhodovat o sesazení obţalovaných úředníků včetně prezidenta Spojených
států, byl výsledkem několikaměsíčního vyjednávání za uzavřenými dveřmi.10
Všichni delegáti, kteří se na konventu zapojili do debatování o impeachmentu, znali
tehdejší odvolací procedury v amerických státech a na konventu se museli vypořádat
hned s několika spornými otázkami, týkajícími se ústavní ţaloby. První a
nejkontroverznější z nich spočívala ve výběru vhodného ústavního orgánu, který by
slouţil jako soudní dvůr a poslední instance v procesu a rozhodoval by o sesazení
z funkce. Neţ byla role soudce svěřena Senátu, delegáti jako alternativu nejčastěji
navrhovali pověřit rozhodováním o impeachmentu federální jurisdikci. Například
Edmund Randolph předloţil jako součást tzv. Virginského plánu (Virginia Plan)
7

DOYLE, Charles. Fas.org [online].Congressional Research Service, 1998 [cit. 2011-01-04].
Impeachment Grounds: A Collection of Selected Materials. Dostupné z WWW:
<http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-882.pdf>.
8
Za první ústavní text Spojených států amerických jsou povaţovány Články konfederace a věčné unie
(Articles of Confederation and Perpetual Union), podepsané 15. listopadu 1777 zástupci všech třinácti
států. [Dvořáková 2002: 54]
9
Pouze Rhode Island na konvent nevyslal svého zástupce. [Dvořáková 2002: 57]
10
Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachment. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm>.
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navrţeného Jamesem Madisonem návrh svěřit pravomoc impeachmentu „národnímu
soudnictví“ (national judiciary) a vytvořit nejvyšší soudní tribunál, který by rozhodoval
o impeachmentu všech státních úředníků. Mnozí delegáti (např. Alexander Hamilton)
navrhovali, aby se proces impeachmentu konal před Nejvyšším soudem. Nicméně tzv.
Výbor jedenácti (the Committee of Eleven), v němţ měl kaţdý stát zastoupení jednoho
člena, zvolil Senát nejvhodnějším ústavním orgánem, který bude o sesazení z funkce
rozhodovat. Ještě předtím ovšem dospěl k závěru, ţe prezident Spojených států by
neměl být volen Senátem, nýbrţ sborem volitelů (aby se předešlo situaci, kdy by stejný
orgán rozhodoval jak o prezidentově jmenování, tak o jeho odvolání). S rolí Senátu jako
soudního tribunálu nesouhlasil například James Madison, který namítal, ţe prezident
bude příliš závislý na legislativní moci11, zatímco Hugh Williamson se domníval, ţe
v případě souzení prezidenta bude Senát příliš shovívavý, jelikoţ s prezidentem sdílí
mnohé pravomoci. Zastánci Senátu naopak vnímali Nejvyšší soud jako příliš malý,
snadno uplatitelný a manipulovatelný orgán, obzvlášť v případě, kdyţ by měl
rozhodovat o sesazení prezidenta, který jmenoval některé z jeho členů. Výsledný návrh
delegáti schválili osmi hlasy ku dvěma, přičemţ proti hlasovala jen Virginie a
Pennsylvánie. [Gerhardt 2000: 4-7]
Velmi diskutovanou otázkou na konventu dále bylo, zda se impeachment má vztahovat
na prezidenta Spojených států jako nejvyššího představitele exekutivy. Ačkoliv ústavy
většiny amerických států umoţňovaly impeachment guvernéra, mnozí delegáti
neshledávali impeachment ideálním řešením, jak prezidenta kontrolovat. Prezidentovu
odvolatelnost prostřednictvím impeachmentu naopak prosazoval například Benjamin
Franklin, který zastával názor, ţe je nutné umoţnit jak řádné potrestání prezidenta,
pokud to jeho chování bude vyţadovat, tak jeho čestné ospravedlnění v případě, ţe bude
neprávem obviněn.12 Na závěru konventu pouze Jiţní Karolína a Massachusetts
hlasovaly proti tomu, aby se impeachment vztahoval i na prezidenta Spojených států
amerických. [Gerhardt 2000: 4-7] Další spor delegáti vedli o to, jak definovat rozsah
trestných činů, na základě kterých bude moţné dotyčného obţalovat a poslední z
hlavních problematických otázek se týkala počtu hlasů, potřebných k usvědčení a
sesazení z funkce. Význam dvoutřetinové většiny, kterou účastníci konventu pro
11

Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. The Senate and the United States Constitution. Dostupné z
WWW: <http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Constitution_Senate.htm#7>.
12
DOYLE, Charles. Fas.org [online].Congressional Research Service, 1998 [cit. 2011-01-04].
Impeachment Grounds: A Collection of Selected Materials. Dostupné z WWW:
<http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-882.pdf>.

6

usvědčení schválili, úzce souvisí s tím, jak delegáti vnímali Senát a jeho funkci. Senát
pro delegáty představoval sbor sestávající ze vzdělaných, majetných a ctnostných
občanů, schopných zdravého úsudku v souladu se zájmy celého národa. Oproti tomu
Sněmovnu reprezentantů delegáti vnímali jako těleso více závislé na politických
frakcích a náchylné k nerozváţným a ukvapeným rozhodnutím, přičemţ Senát měl tyto
„špatné tendence“ vyvaţovat. Poţadavek dvoutřetinové většiny měl zajistit, ţe
standardně rozváţný Senát bude při projednávání impeachmentu a dalších závaţných
záleţitostí ještě rozváţnější a maximálně obezřetný. Alexander Hamilton podotkl, ţe
neexistuje situace, v níţ by měl být senát více opatrný a izolovaný od všeobecného
mínění, neţ při příleţitosti rozhodování o impeachmentu. Účastníci konventu ve
Filadelfii se od počátku snaţili vtisknout federálnímu procesu impeachmentu ryze
americký charakter. Mnozí z nich anglický mechanismus ústavní ţaloby dobře znali, ale
vědomě se rozhodli odchýlit se od této tradice. Ţivě debatovali o definici ţalovatelných
trestných činů, zatímco anglický parlament tradičně odmítal omezit své kompetence
tím, ţe by trestné činy zasluhující impeachment striktně definoval. Američtí delegáti
dále omezili aplikovatelnost impeachmentu na státní úředníky, zatímco v Anglii
podléhal impeachmentu téměř kaţdý. Dolní sněmovna měla právo obţalovat jak veřejně
činnou osobu, tak prostého občana (jedinou výjimku představovali členové královské
rodiny) za jakýkoliv zločin nebo prohřešek a trestem v případě usvědčení mohlo být
uvěznění, vyhnanství nebo dokonce smrt.13 Oproti tomu americký federální model
neumoţňoval aplikovat na základě usvědčení jiné sankce neţ zbavení úřadu a popřípadě
zákaz zastávat jinou veřejnou funkci v budoucnosti. Americký systém impeachmentu
byl tudíţ navrţen tak, aby spíše chránil veřejný zájem, neţ potrestal obţalovanou osobu
a funkce impeachmentu měla být hlavně nápravná.14 Další rozdíl mezi britským a
americkým impeachmentem spočíval v samotném hlasování: Sněmovna Lordů mohla
obţalovaného usvědčit na základě prosté většiny hlasů, zatímco američtí autoři ústavy
poţadovali kvalifikovanou dvoutřetinovou většinu přítomných senátorů. [Gerhardt
2000: 8-11]
Je tedy zřejmé, ţe americký koncept impeachmentu sice reflektoval britskou tradici, ale
liší se od ní v několika zásadních aspektech. Americký Kongres v procesu především
13

Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. The Senate and the United States Constitution. Dostupné z
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14
BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
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získal jasně definované pravomoci, které však byly značně menší, neţ ty, které měl
tehdejší britský parlament.

2. IMPEACHMENT JAKO PRVEK SYSTÉMU CHECKS
AND BALANCES
Institut impeachmentu ve Spojených státech amerických nalezneme jak na federální
úrovni, tak na úrovni jednotlivých států unie, kde je moţné tímto způsobem sesadit
vysoce postavené státní funkcionáře včetně toho nejvyššího – guvernéra.15
K impeachmentu na federální úrovni dochází jen ve velmi závaţných případech a je to
krajní moţnost, jak můţe legislativa vyvaţovat moc výkonné a soudní moci v rámci
ústavního systému brzd a protiváh.16
Americký systém checks and balances, nejčastěji překládaný jako systém brzd a
protiváh (rovněţ systém „brzd a rovnováh“ nebo „brzd a vyváţení“), je kromě
republikánství, federalismu a principu dělby moci jedním z hlavních pilířů amerického
politického systému. [Janda 1998: 61] Ústavní ţaloba, tzv. impeachment, je jednou
z klíčových sloţek tohoto systému a měla by výrazně přispívat k jeho stabilitě.
Systém checks and balances jako jeden ze základních principů americké ústavnosti „v
zásadě umoţňuje vstup jedné moci do sféry moci druhé“ a jeho účelem je „zabránit
zneuţití či expanzi jedné moci na úkor jiných a zároveň vymezit prostor pro styk a
komunikaci mezi jednotlivými ústavními orgány“. [Dvořáková 2002: 94] Systém brzd a
protiváh je nezbytný především pro správné fungování principu dělby moci, který
v práci O duchu zákonů definoval Charles Louis de Montesquieu. Tento princip
zajišťuje striktní oddělení jednotlivých sloţek státní moci - legislativní, výkonné a
soudní, přičemţ výkon kaţdé z těchto mocí je svěřený různým ústavním orgánům a
institucím. Dělba moci zajišťuje jednotlivým mocenským sloţkám autonomii a jasně
definuje jejich pravomoci. Aby ovšem nedošlo k blokádě nebo převaze jedné moci nad
ostatními, musí se jednotlivé sloţky vyvaţovat a ovlivňovat a kaţdá moc musí mít
omezenou moţnost na ostatní sloţky státní moci dohlíţet a kontrolovat je. Cílem tohoto
uspořádání je zajistit mezi jednotlivými ústavními orgány koordinovanou činnost a
přimět jednotlivé aktéry ke konsenzu. James Madison v Listech Federalistů napsal:
15

Ustanovení o impeachmentu mají ve svých ústavách všechny americké státy kromě Oregonu. [Posner
2000: 100]
16
Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachment. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm>.
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„Oddělení mocí ... nemůţe být v praxi zachováváno v náleţité míře, nebudou-li tyto
sloţky [zákonodárná, výkonná a soudní] spojeny a promíseny natolik, ţe kaţdá z nich
bude mít k dispozici prostředky ústavního dozoru nad ostatními“. [Madison 1994: 271]
V praxi fungují styčné body v rámci systému checks and balances následovně: ačkoliv
prezident nemá právo rozpustit Kongres, můţe do sféry zákonodárné moci vstoupit tím,
ţe vyuţije pravomoci vetovat zákon schválený Kongresem. Legislativa ovšem můţe
jeho veto přehlasovat, pokud se zákonem vysloví souhlas dvě třetiny zákonodárců
v obou komorách Kongresu. Soudní moc, respektive Nejvyšší soud, můţe také ovlivnit
zákonodárný proces a to tím, ţe prohlásí přijatý zákon za neústavní (judicial review).
Prezidenta a jeho výkonné pravomoci můţe brzdit především senát, jelikoţ
prezidentovy nominace podléhají jeho schválení. Senát má tak pravomoc odmítnout
potvrdit ve funkci členy administrativy, federální soudce a funkcionáře státní správy,
které prezident jmenoval. Senát rovněţ nemusí vyslovit souhlas s ratifikací mezinárodní
smlouvy, kterou prezident podepsal.17 Kongres můţe dále odmítnout schválit návrh
zákona, který prezident předloţí nebo odsouhlasí a v poslední řadě mohou prezidenta
brzdit federální soudy, pokud prohlásí jeho postup za neústavní, popřípadě nezákonný.
Co se týče soudní moci, brzdami vůči ní disponuje zejména Kongres, který v souladu
s ústavou zřizuje a ruší federální soudy (nemá ovšem pravomoc zrušit Nejvyšší soud) a
určuje jurisdikci a počet soudců jednotlivých soudů. Do oblasti jurisdikce zasahuje
rovněţ prezident, který federální soudce jmenuje a Senát, který má za úkol prezidentovo
jmenování stvrdit svým souhlasem. [Wilson 1995: 22]
Impeachment do této mozaiky brzd a protiváh zapadá jako účinná brzda, jíţ disponuje
legislativní moc vůči moci exekutivní a soudní. Pokud Kongres nevyuţije pravomoci
impeachmentu, nemá jinou moţnost, jak prezidenta, viceprezidenta a federální soudce
odvolat. Jelikoţ impeachment umoţňuje sesadit z funkce jinak neodvolatelného
prezidenta18 (politicky neodvolatelného – není moţné hlasovat o důvěře nebo nedůvěře
v politiku exekutivy jako v parlamentních systémech) a na zákonodárné a exekutivní
funkci nezávislé soudce, představuje impeachment jeden z nejdůleţitějších prvků
systému checks and balances. Co se týče prezidenta, impeachment má zajišťovat
17

„Prezident má právo na doporučení a se souhlasem senátu uzavírat mezinárodní smlouvy – souhlas
musí vyslovit dvě třetiny přítomných senátorů; na radu a se souhlasem senátu jmenuje téţ vyslance, jiné
zástupce státu a konzuly, soudce Nejvyššího soudu a všechny ostatní úředníky Spojených států“. [Ústava,
Část II., Oddíl 2.]
18
Prezidentský úřad se můţe předčasně uvolnit za několika dalších okolností: pokud prezident ve funkci
zemře, rozhodne se odejít z úřadu dobrovolně a rezignuje, nebo pokud je neschopný vykonávat svou
funkci. Ve všech těchto případech přechází funkce prezidenta na viceprezidenta. [Ústava, Část II., Oddíl
1.]
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moţnost jeho odvolání v případě potřeby dříve, neţ vyprší jeho fixní čtyřleté funkční
období. Pokud by prezident mohl být odvolaný například prostřednictvím hlasování o
nedůvěře v Kongresu, byla by jeho pozice příliš slabá a závislá na legislativní moci a
v důsledku by byla rovnováha mocí v celém systému narušena. [Posner 2000: 97-100]
Impeachment představuje způsob, jak můţe legislativa monitorovat a kontrolovat špatné
chování funkcionářů exekutivní a soudní moci. Mechanismus impeachmentu je sloţitý a
značně časově náročný (zabírá čas, který Kongres potřebuje pro výkon rutinní
legislativní agendy). Sloţitost a těţkopádnost celého procesu má však svou funkci. Má
zaručovat, ţe tak závaţná a výjimečná záleţitost jako impeachment neproběhne
„hladce“ a má alespoň minimalizovat riziko neoprávněné expanze legislativní moci do
sféry moci výkonné a soudní.19
U procesu impeachmentu můţeme vidět zřetelné paralely k trestnímu řízení: Sněmovna
reprezentantů, která má pravomoc zahájit proceduru ústavní ţaloby, plní v procesu
funkci Velké poroty (grand jury)20. Rozhoduje o zahájení vyšetřování a o tom, zda a za
jaké prohřešky bude dotyčný obţalovaný, přičemţ obţaloba (impeachment) je obdobou
obţaloby (indictment) v trestním procesu a Sněmovna pro její schválení potřebuje
prostou většinu hlasů. Oproti tomu Senát v procesu vystupuje jako tzv. malá porota
(petit jury) a soudce, jelikoţ jeho povinností je rozhodnout o vině nebo nevině
obţalovaného. K usvědčení můţe dojít pouze na základě souhlasu dvou třetin
přítomných senátorů. Senát rovněţ rozhoduje o trestu, jímţ můţe být v případě
usvědčení pouze zbavení úřadu, popřípadě zákaz vykonávat v budoucnosti jinou
čestnou funkci. Ovšem ani obţaloba Sněmovnou reprezentantů, ani usvědčení Senátem
nezabraňuje následné obţalobě a usvědčení v trestním řízení za stejné prohřešky, které
byly důvodem k impeachmentu.21 Impeachment jako politický proces má za cíl chránit
americké

politické

a

soudní

instituce

a

navzdory uvedeným

podobnostem

impeachmentu a soudního procesu je funkce impeachmentu ve Spojených státech pouze
nápravná, nikoliv trestající. Samotné sesazení federálního funkcionáře z postu má
zajistit ochranu veřejného zájmu a důvěru veřejnosti ve federální instituce a rozsudek
19

BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice.
Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.
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Pátý dodatek k americké ústavě z roku 1791 uvádí: „ Na kaţdého občana, který se má odpovídat
z hrdelního zločinu nebo jiného těţkého zločinu musí být podána řádná ţaloba ze strany Velké poroty
(Grand jury).” [Ústava, Dodatky k ústavě, Článek V.]
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SMELCER, Susan N.; PALMER, Betsy. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. The Role of the House of Representatives in Judicial Impeachment Proceedings:
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proto nepřekračuje sesazení z funkce a zákaz zastávat další čestnou funkci
v budoucnosti.22 Sněmovní prokurátoři (the House managers) v roce 1989 při
impeachmentu soudce Alcee Hastingse jasně odlišili podstatu a funkci obou procesů
prohlášením, ţe trestní řízení má za cíl potrestat pachatele, zatímco impeachment má
chránit ústavnost prostřednictvím odstranění nezpůsobilých funkcionářů z funkce.23
Kromě toho, na rozdíl od trestního řízení, v němţ můţe být rozhodnutí soudu a chování,
za něţ byl dotyčný souzen, podrobeno revizi ze strany odvolacích soudů, proti
impeachmentu není moţné se odvolat.24 Nejvyšší soud v případě Nixon v. United
States25 v roce 1993 rozhodl, ţe ani postup Kongresu při procesu impeachmentu a
procedurální otázky týkající se ústavní ţaloby nemohou být federálními soudy
revidované. Nejvyšší soud při této příleţitosti zdůraznil, ţe výkon procesu
impeachmentu je v ústavě svěřený výhradně zákonodárné moci a pouze Senát má
pravomoc rozhodovat o impeachmentu (Senát je tudíţ jediná instituce, která smí pro
účely vedení procesu určovat pravidla a jednací řád). Nejvyšší soud tím dal najevo
respekt ke Kongresu a k výkonu jeho pravomocí v souvislosti s impeachmentem.26
Procedura impeachmentu se výrazně odlišuje od běţné činnosti Kongresu – přijímání
zákonů, jelikoţ impeachment jako takový nepodléhá „brzdám“ ze strany ostatních
sloţek státní moci: nejenţe soudy nemohou rozhodnutí Kongresu revidovat
prostřednictvím výše zmíněné pravomoci kontrolovat ústavnost (judicial review), ale
ani prezident nemůţe v případě impeachmentu uplatnit své právo veta. [Gerhardt 2000:
xi.]
Impeachment a verdikt Senátu je tudíţ nevratný. Aby byla posílena nápravná funkce
impeachmentu a maximalizovaná jeho funkce jako účinné brzdy vůči soudní a
22
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WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41172.pdf>.
24
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25
Federální soudce Walter L. Nixon, který byl na základě impeachmentu v roce 1989 zbaven svého
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(Rules of procedure and practice in the Senate when sitting on impeachment trials), na jehoţ základě má
Senát pravomoc pro účely vyšetřování jmenovat výbor senátorů, které pověří shromaţďováním důkazů a
výslechy svědků. (BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research
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exekutivní moci, ústava zakazuje prezidentovi Spojených států v případech
impeachmentu vyuţívat práva udílet milosti a amnestie: „President má právo milosti a
amnestie (pardons) v případech provinění proti Spojeným státům – s výjimkou velezrady
(Impeachment).“ [Ústava, Část II., Oddíl 2.]

3. IMPEACHMENT V ÚSTAVĚ SPOJENÝCH STÁTŮ
AMERICKÝCH
Ústavní rámec impeachmentu je poměrně stručný a upravuje jen jeho nejzákladnější
principy a aspekty. Tvůrci americké ústavy totiţ předpokládali, ţe k impeachmentu
bude docházet jen zřídka a proto navrhli jen velmi obecný rámec celé procedury. 27
Ústava institut impeachmentu především zasazuje do systému brzd a rovnováh a uvádí
základní pravidla jeho fungování, které mají zaručit, ţe impeachment bude v rámci
systému náleţitě plnit svou funkci a ţe bude minimalizované riziko jeho zneuţití.
Základní ustanovení o impeachmentu najdeme v následujících odstavcích americké
ústavy:
Část I., Oddíl 2.
„Pouze sněmovně náleţí právo podat návrh na zbavení úřadu (impeachment).“
Část I., Oddíl 3.
„Pouze senát má pravomoc rozhodovat o všech návrzích na zbavení úřadu. Zasedá-li
senát za tímto účelem, senátoři musí sloţit přísahu nebo slavnostní slib. Je-li souzen
president Spojených států, jednání řídí předseda Nejvyššího soudu; nikdo nemůţe být
odsouzen bez souhlasu dvou třetin přítomných senátorů.“
„Rozsudek v případech návrhu na zbavení úřadu nepřesáhne odvolání z úřadu a
zbavení moţnosti zaujímat a vykonávat jakoukoli čestnou či placenou funkci ve sluţbách
Spojených států; odsouzený však podléhá ţalobě, trestnímu řízení, rozsudku a trestu
podle práva.“
Část II., Oddíl 4.
27

Senate.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachment. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm>.
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„President, vicepresident a všichni úředníci Spojených států musí být zproštěni funkcí,
budou-li obţalováni a usvědčeni z velezrady, úplatkářství nebo z jiných těţkých zločinů
a trestných činů.“
Část III., Oddíl 1.
„Soudcové Nejvyššího soudu i niţších soudů jsou ustanovováni trvale.“
Z těchto ústavních ustanovení lze vyvodit některé základní principy ústavní ţaloby.
Ústava především svěřuje základní pravomoci v proceduře impeachmentu oběma
komorám amerického Kongresu: pouze Sněmovně reprezentantů ukládá právo proces
impeachmentu iniciovat, zatímco Senátu jako jediné ústavní instituci svěřuje pravomoc
o bodech obţaloby (articles of impeachment) navrţených Sněmovnou reprezentantů a o
sesazení z funkce rozhodovat. Ústava blíţe nespecifikuje, jak má proces a jeho iniciace
ve Sněmovně reprezentantů probíhat. Co se týče Senátu, ústava určuje jen základní
pravidla pro průběh odvolacího procesu: Senátoři jsou během zasedání za účelem
impeachmentu vázáni přísahou a procesu proti prezidentovi Spojených států předsedá
předseda Nejvyššího soudu - nikoliv viceprezident, který v případě prezidentova
usvědčení přebírá jeho funkci.28 Ústava dále uvádí podmínku nutnou pro sesazení
federálního úředníka z funkce: je jí souhlas dvou třetin přítomných senátorů. Jelikoţ
ústava přesný průběh a pravidla procesu impeachmentu neupravuje, Sněmovna
reprezentantů i Senát si pro realizaci obecných principů a pravidel zakotvených v ústavě
vytvořily vlastní procedury, v souladu s pravomocí určovat si vlastní jednací řád.29
[Gerhardt 2000: 25; 33] Samotnému průběhu procesu, počínaje jeho iniciací v dolní
komoře Kongresu a konče rozsudkem vyřčeným Senátem, se věnuji v následující
kapitole, v níţ podrobně uvádím, jak přesně se obě komory Kongresu na proceduře
podílejí.
Ústava dále říká, ţe se impeachment vztahuje na prezidenta, viceprezidenta a všechny
vysoce postavené státní funkcionáře, kteří spadají do kategorie „úředníci Spojených
států“. Soudce jako funkcionáře podléhající impeachmentu ústava sice explicitně
nezmiňuje, nicméně klauzule o jejich doţivotním drţení úřadu (za podmínky dobrého
chování, kterou uvádí originální verze ústavy) implikuje jejich odvolatelnost

28

„Bude-li prezident zbaven svého úřadu, zemře-li, odstoupí anebo se stane neschopný k výkonu svých
práv a povinností, přechází jeho úřad na viceprezidenta.“ [Ústava, Část II., Oddíl 1.]
29
„Kaţdá sněmovna si můţe stanovit jednací řád“ [Ústava, Část I., Oddíl 5.]
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prostřednictvím impeachmentu. Na základě usvědčení ústava umoţňuje aplikovat pouze
dva tresty: samotné zbavení úřadu a popřípadě zákaz vykonávat v budoucnosti jinou
čestnou nebo placenou funkci. Část I., Oddíl 3. ústavy ovšem nevylučuje následné
trestní stíhání a sesazený funkcionář tudíţ není zbavený trestní odpovědnosti za své
činy.

3.1 MECHANISMUS PROCESU IMPEACHMENTU
Kaţdý proces impeachmentu, který se v historii Spojených států na půdě Kongresu
odehrál, byl specifický a jednotlivé případy se od sebe často výrazně lišily. Procedura
impeachmentu má však svá pevně daná pravidla, ať uţ zakotvená v ústavě, jednacím
řádě obou komor či pravidlech, které Sněmovna reprezentantů a Senát přijaly pro
realizaci procesu. Cílem této kapitoly je nastínit, jak procedura ústavní ţaloby
standardně funguje v praxi, vysvětlit, jakou roli v procesu hrají jednotlivé komory
Kongresu a ukázat, jaké osoby, výbory a instituce se na procesu impeachmentu podílejí.
V kapitole nastíním zejména standardní postup, který Kongres dodrţuje v současné
době, ale zároveň uvedu i výjimky, historické precedenty a méně obvyklé situace, které
mohou během procesu nastat.
Americká ústava oběma komorám Kongresu svěřuje jen základní pravomoci v procesu
impeachmentu: Sněmovna reprezentantů má výhradní pravomoc proceduru iniciovat,
zatímco Senát má výlučnou pravomoc o impeachmentu rozhodovat. Jedině Sněmovna
reprezentantů, vystupující v procesu jako ţalobce, rozhoduje o tom, zda bude dotyčný
úředník obţalován a jaké body obţaloby budou prezentovány Senátu. Úloha dolní
komory spočívá zejména ve zjištění, zda pro zahájení odvolacího procesu existují
dostatečně závaţné důvody a zda můţe být chování konkrétní osoby povaţováno za
ţalovatelné činy uvedené v ústavě. Senát v procesu plní roli soudce a porotce zároveň.
Podle potřeby provádí další vyšetřování, má povinnost zajistit spravedlivý proces a jeho
hlavním úkolem je učinit na základě důkazů nestranné a rozváţné rozhodnutí o dalším
setrvání dotyčného úředníka ve funkci.

3.1.1 SNĚMOVNA REPREZENTANTŮ JAKO ŢALOBCE
Sloţitý a většinou zdlouhavý proces impeachmentu začíná ve Sněmovně reprezentantů a
řídí se zde speciálními pravidly, obsaţenými v dokumentu Rules and Practice of the
14

House of Representatives a tzv. Jeffersonově manuálu (Jefferson´s Manual).30 [Gerhardt
2000: 25] Procedura ústavní ţaloby, respektive vyšetřování, které nutně nemusí vést
k obţalobě, můţe být ve Sněmovně reprezentantů iniciováno hned několika způsoby. V
novodobé praxi bývá proces nejčastěji zahájen prostřednictvím rezoluce31 (impeachment
resolution), kterou poslanci Sněmovny reprezentantů předloţí stejným způsobem, jako
kdyţ předkládají návrh zákonů: hotový text vloţí do speciální dřevěné schránky
(hopper). Obsahem rezoluce mohou být konkrétní body obţaloby, které vyjmenovávají
obvinění proti dotyčné osobě, nebo pouze prohlášení, ţe dotyčný soudce, prezident atd.
by měl být obţalován. Samotný text má vliv na to, kterému výboru bude rezoluce
postoupena. Pokud rezoluce poţaduje provést vyšetřování (zda existují dostatečné
důkazy o tom, ţe chování dotyčného úředníka zasluhuje impeachment), je v souladu
s jednacím řádem Sněmovny nejprve postoupena Výboru pro jednací řád (the House
Committee on Rules), který se ovšem můţe rozhodnout nepodnikat na základě rezoluce
další opatření. V opačném případě předá Sněmovně reprezentantů rezoluci, v níţ vyzve
Soudní výbor Sněmovny (the Committee on the Judiciary/the Judiciary Committee) k
zahájení vyšetřování, které můţe začít ve chvíli, kdy ho Sněmovna reprezentantů
schválí. Druhý typ rezoluce můţe přímo poţadovat impeachment (ve smyslu obţaloby)
příslušné osoby a je postoupen přímo Soudnímu výboru sněmovny. Výbor rezoluci
posoudí a podá zprávu Sněmovně reprezentantů, přičemţ vyšetřování můţe začít opět
aţ ve chvíli, kdy k tomu dolní komora dá svůj souhlas.32
Existují nicméně ještě další zákonné způsoby, jak můţe být impeachment iniciován.
Tzv. Soudcovská konference (the Judicial Conference) můţe Sněmovně reprezentantů
doporučit zahájení impeachmentu federálního soudce v souladu se zákonem the Judicial
Conduct Act, přijatým v roce 1980. Další moţnost, jak impeachment iniciovat, se do
roku 1999 opírala o zákon the Independent Counsel Act, který umoţňoval nezávislému
ţalobci vyšetřovat vysoce postavené exekutivní funkcionáře a předat informace

30

Těmito dvěma soubory pravidel a procedur se řídí jednání o impeachmentu ve Sněmovně
reprezentantů. Thomas Jefferson tzv. Manuál vytvořil pro své vlastní pouţití v době, kdy jako
viceprezident Spojených států v letech 1797-1801 vykonával funkci předsedy Senátu Oba zmíněné
dokumenty jsou Sněmovnou reprezentantů pravidelně aktualizované. [Gerhardt 2000: 25]
31
V minulosti býval proces impeachmentu spuštěný i dalšími způsoby: zprávou od prezidenta, státu unie,
státního legislativního sboru, Velké poroty nebo také prostřednictvím petice. (BAZAN, Elizabeth B. ;
HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04].
Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice. Dostupné z WWW:
<http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.)
32
SMELCER, Susan N.; PALMER, Betsy. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. The Role of the House of Representatives in Judicial Impeachment Proceedings:
Procedure, Practice, and Data. Dostupné z WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41110.pdf>.
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shromáţděné během vyšetřování Sněmovně reprezentantů. [Gerhardt 2000: 25-26]
Platnost tohoto federálního zákona ovšem vypršela 30. června 1999. Podrobněji se o
funkci nezávislého ţalobce zmíním v kapitole o impeachmentu prezidenta Williama J.
Clintona, jelikoţ tehdejší nezávislý ţalobce Kenneth Starr sehrál v případě poměrně
významnou a zároveň kontroverzní roli.
Vyšetřování můţe následně podniknout buď samotný Soudní výbor, nebo můţe tímto
úkolem pověřit jeden ze svých podvýborů, popřípadě výbor speciálně vytvořený pro
tento účel. Soudní výbor byl ustanovený jako stálý výbor Sněmovny reprezentantů
v roce 1813. Do té doby byly vyšetřováním pověřované výbory vytvořené ad hoc, které
byly po skončení vyšetřování rozpuštěny. Cílem vyšetřování je zjistit, zda chování a
jednání dotyčné osoby odpovídá ţalovatelným trestným činům (impeachable offenses)
v souladu s ústavou. V případě, ţe proti obviněné osobě v době vyšetřování probíhá
soudní trestní řízení, nebo pokud byl dotyčný dříve uznán vinný v soudním procesu,
můţe Soudní výbor při vyšetřování pouţít důkazy a materiály nashromáţděné orgány
činnými v trestním řízení, jako je FBI nebo Ministerstvo spravedlnosti (Department of
Justice). Pokud po skončení vyšetřování většina členů Soudního výboru hlasováním
rozhodne, ţe zahájení impeachmentu je odůvodněné, výbor vypracuje rezoluci, jejímţ
prostřednictvím dotyčnou osobu formálně obţaluje (impeach) a v níţ specifikuje
prohřešky v jednom nebo více bodech obţaloby (articles of impeachment). Soudní
výbor rezoluci oficiálně předá Sněmovně reprezentantů, přičemţ má pravomoc učinit
jednoznačné doporučení, zda je impeachment opodstatněný a zda má dolní komora
schválit body obţaloby.33
Sněmovna reprezentantů má následně za úkol o konkrétních bodech obţaloby debatovat
a hlasovat, přičemţ rozhoduje prostá většina hlasů. Můţe rozhodovat o celé rezoluci
najednou, nebo hlasovat o kaţdém bodě obţaloby zvlášť. Doporučení dalšího postupu
ze strany Soudního výboru, které je součástí rezoluce, není pro Sněmovnu reprezentantů
nikterak závazné a i v případě, ţe výbor impeachment nedoporučí, můţe Sněmovna o
bodech obţaloby hlasovat. Pokud Sněmovna alespoň jeden bod obţaloby (a tím

33

SMELCER, Susan N.; PALMER, Betsy. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. The Role of the House of Representatives in Judicial Impeachment Proceedings:
Procedure, Practice, and Data. Dostupné z WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41110.pdf>.
(Výbor můţe impeachment jednoznačně doporučit nebo nedoporučit, popřípadě můţe dojít k závěru, ţe
chování např. soudce bylo nevhodné, ale nesplňuje potřebné standardy pro obţalobu. Soudní výbor také
nemusí doporučit impeachment v případě, ţe dotyčný funkcionář během vyšetřování rezignuje na svůj
post.)
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impeachment)34 schválí, má za úkol ustanovit výbor sněmovních prokurátorů (the
House managers), kteří body obţaloby prezentují Senátu a během procesu vystupují
jako ţalobci. V současnosti bývají prokurátoři jmenovaní na základě přijetí rezoluce, ale
v minulosti mohli být rovněţ jmenováni předsedou Sněmovny (the Speaker of the
House), přičemţ Sněmovna musela přijmout speciální rezoluci opravňující předsedu
k takovému jmenování, popřípadě o jejich jmenování Sněmovna hlasovala.35 Kromě
toho, ţe Sněmovna reprezentantů jmenuje výbor sněmovních prokurátorů, podá o jejich
jmenování a o přijetí bodů obţaloby oficiální zprávu Senátu. Dalším úkolem Sněmovny
je formálně prokurátorům svěřit příslušné pravomoci a finanční prostředky pro plnění
jejich povinností během procesu, přičemţ v poslední době Sněmovna tyto tři kroky
uskutečňuje

prostřednictvím

jediné

rezoluce,

ačkoliv

v minulosti

standardně

schvalovala tři různé rezoluce odděleně (např. v případě soudce Alcee Hastingse).
Výbor sněmovních prokurátorů tradičně sestává z pěti členů, ačkoliv jejich počet
v minulosti kolísal od třech do devíti. Prvotní povinností prokurátorů je dostavit se do
Senátu, ústně dotyčného úředníka obţalovat a prezentovat senátorům body obţaloby.36

3.1.2 SENÁT JAKO SOUD A POROTA
Ačkoliv ústava svěřuje Senátu výhradní pravomoc rozhodovat o impeachmentu („sole
power to try all impeachments“), zároveň poskytuje horní komoře jen minimum
vodítek, jak má takový proces v praxi vypadat. Jednání o impeachmentu v Senátu se řídí
speciálními pravidly - Rules of procedure and practice in the Senate when sitting on
impeachment trials, která upravují všechny důleţité aspekty procesu. Tato pravidla byla
poprvé přijata v roce 1868 před procesem prezidenta Andrewa Johnsona a od té doby se
změnila jen nepatrně. Pravidel je celkem 26 a stejně jako jednací řád Senátu (Standing
Rules of the Senate) jsou součástí tzv. Manuálu (Senate Manual).37

34

Hlasování o bodech obţaloby během 20. století v praxi vţdy splývalo s hlasováním o samotném
impeachmentu, ačkoliv je moţné tyto dva kroky provést i odděleně. [Gerhardt 2000: 26]
35
HALSTEAD, T.J. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2005 [cit. 2011-01-04]. An
Overview of the Impeachment Process. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf>.
36
SMELCER, Susan N.; PALMER, Betsy. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. The Role of the House of Representatives in Judicial Impeachment Proceedings:
Procedure, Practice, and Data. Dostupné z WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41110.pdf>.
37
SMELCER, Susan N. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04]. The
Role of the Senate in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data. Dostupné z
WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41172.pdf>.
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Role Senátu v procesu impeachmentu začíná ve chvíli, kdy Senát obdrţí body obţaloby
od Sněmovny reprezentantů. Předseda sněmovních prokurátorů Senát poţádá, aby
nařídil obţalovanému dostavit se a zodpovídat se z obvinění před Senátem, ţádá
usvědčení a odpovídající trest a prezentuje Senátu body obţaloby. [Gerhardt 2000: 33]
Následně mají senátoři v souladu s ústavou povinnost sloţit přísahu, jelikoţ se Senát
v tuto chvíli mění z legislativního orgánu na soudní dvůr (Court of Impeachment) a
senátoři se ujímají role porotců.38 Poté Senát vydá písemné předvolání a informuje
obţalovaného o datu, kdy se má dostavit (osobně, nebo v zastoupení svého právního
zástupce) do Senátu a vypovídat. Po skončení obhajoby Senát určí datum začátku
procesu a pověří sněmovní prokurátory, aby informovali tzv. Velitele stráţe (the
Sergeant at Arms) o všech svědcích, kteří budou k procesu předvoláni.39 Funkci
předsedy Senátu (the Presiding Officer) během procesu vykonává formálně
viceprezident Spojených států (oficiální předseda horní komory), kterého ovšem v praxi
zastupuje dočasný předseda Senátu (President pro Tempore). V případě, ţe je souzen
prezident Spojených států, předsedá Senátu předseda Nejvyššího soudu (the Chief
Justice). [Ústava, Část I., Oddíl 3.]
Důleţitá úloha Senátu spočívá ve shromáţdění důkazů a výslechu svědků. Senát se
tohoto úkolu můţe ujmou jako celek, nebo můţe vyuţít pravidla XI. (Rules of
procedure and practice in the Senate when sitting on impeachment trials) a pověřit jím
výbor senátorů speciálně jmenovaný pro tento účel. Pokud Senát tento výbor
(Evidentiary Committee/ Impeachment Trial Committee – dále také „Důkazní výbor")
nejmenuje, důkazy Senátu prezentují sněmovní prokurátoři a právní zástupce
obţalovaného a posuzuje je celý Senát. Podnětem pro vznik pravidla XI. byly stíţnosti
senátorů na komplikovanost a časovou náročnost procesu a zároveň trvale nízká účast
senátorů při takových procesech. Senát proto přijal rezoluci č. 1878, která svěřovala
pravomoc přijímat důkazy a svědectví výboru dvanácti senátorů. Tato rezoluce se v roce
1935 změnila v pravidlo XI. a stala se součástí pravidel pro proces impeachmentu
v senátu. [Gerhardt 2000: 33-34] Senát toto pravidlo však poprvé vyuţil aţ v roce 1986
v procesu proti soudci Harrymu Claiborneovi. Důkazní výbor bývá nejčastěji vytvořen
38

Přísaha senátorů zní: „I solemnly swear (or affirm, as the case may be) that in all things appertaining
to the trial of the impeachment of..., now pending, I will do impartial justice according to the Constitution
and laws: So help me God.“ (Rule XXV., Rules of procedure and practice in the Senate when sitting on
impeachment trials)
39
HALSTEAD, T.J. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2005 [cit. 2011-01-04]. An
Overview of the Impeachment Process. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf>.
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na základě přijaté rezoluce a senátory do něj oficiálně jmenuje předseda Senátu (the
Presiding Officer). V praxi výbor sestává tradičně ze šesti demokratických a šesti
republikánských senátorů, ačkoliv v roce 1986, před procesem soudce Alcee Hastingse,
bylo pravidlo XI. novelizováno a bylo zrušeno ustanovení, ţe výbor musí sestávat
z dvanácti senátorů, aby mohl Senát počet členů výboru měnit podle aktuální potřeby.
Výbor má svého předsedu a místopředsedu, které buď většinovým hlasováním zvolí
samotný výbor, nebo je doporučí většinový a menšinový vůdce v Senátu (Majority
leader, Minority leader) a ve funkci je schválí Senát. Důkazní výbor je pověřený
získávat důkazy, vyslýchat svědky a je zodpovědný za všechny organizační a
administrativní aspekty přípravné fáze procesu.40 V praxi funguje jako celý Senát a má
stejné vyšetřovací pravomoci. Poté, co Důkazní výbor ukončí shromaţďování důkazů a
výslechy svědků, připraví pro Senát detailní záznam celého jednání. Zároveň, pokud o
to Senát poţádá, poskytne výbor senátorům dokument obsahující přehled fakt a shrnutí
důkazů. Ani jeden z těchto dokumentů ovšem neobsahuje doporučení ohledně viny nebo
neviny obţalovaného. Zbylí senátoři, nezastoupení ve výboru, mají pro nastudování
všech důkazních materiálů k dispozici dostatečný časový prostor. [Gerhardt 2000: 3435] Ve chvíli, kdy je fáze projednávání důkazů ukončena a výbor předá Senátu svou
závěrečnou zprávu, se Senát znovu sejde, aby závěrečnou zprávu projednal, v souladu
s pravidlem XI. posoudil závaţnost a relevanci poskytnutých důkazů a rozhodl, zda je
zapotřebí vyzvat ještě další svědky. Sněmovní prokurátoři a právní zástupce
obţalovaného následně pronesou závěrečnou řeč, po jejímţ skončení mají Senátoři
moţnost poloţit oběma stranám doplňující otázky. Senát se následně shromáţdí tradičně
na neveřejném zasedání41 a vyjednává o bodech obţaloby.42 43
Jakmile Senát znovu zahájí veřejné zasedání, můţe hlasovat o bodech obţaloby,
přičemţ Senátoři hlasují o kaţdém bodě obţaloby zvlášť. Samotné hlasování probíhá
jmenovitě (roll call): předseda Senátu poloţí otázku a kaţdý senátor, poté co zazní jeho

40

SMELCER, Susan N. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04]. The
Role of the Senate in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data. Dostupné z
WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41172.pdf>.
41
„At all times while the Senate is sitting upon the trial of an impeachment the doors of the Senate shall
be kept open, unless the Senate shall direct the doors to be closed while deliberating upon its decisions“.
(Rule XX., Rules of procedure and practice in the Senate when sitting on impeachment trials)
42
Během tohoto zasedání mají členové důkazního výboru jedinou moţnost otevřeně vyjádřit své názory
na vinu nebo nevinu obţalovaného. [Gerhardt 2000: 35]
43
SMELCER, Susan N. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04]. The
Role of the Senate in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data. Dostupné z
WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41172.pdf>.
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jméno, vstane a odpoví „vinen“ nebo „nevinen“.44 Senátoři nemají povinnost hlasovat o
všech bodech obţaloby, například pokud jiţ dotyčného odsoudí v jednom nebo více
bodech, můţe Senát další hlasování prohlásit za zbytečné (pravidlo funguje také
obráceně: kdyţ Senát v roce 1868 hlasoval o bodech obţaloby proti prezidentu
Johnsonovi a neshledal ho vinným v prvních třech bodech, rozhodl se o dalších bodech
dále nehlasovat). Pokud Senát dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných senátorů uzná
dotyčného vinným alespoň v jednom bodě obţaloby, dotyčný je usvědčený a o jeho
sesazení z úřadu jiţ není nutné hlasovat, jelikoţ ztráta úřadu následuje automaticky po
usvědčení. Předseda Senátu následně pronese odsuzující rozsudek a nařídí sesazení
dotyčného úředníka z funkce.45 Senát má poté moţnost zvlášť hlasovat, zda bude
dotyčný zbaven práva zastávat v budoucnosti další čestnou funkci ve sluţbách
Spojených států.46 Pokud k takovému hlasování dojde, Senát potřebuje prostou většinu
hlasů. Ovšem k tomuto jedinému dodatečnému trestu, který ústava umoţňuje, Senát
zatím přistoupil pouze dvakrát v historii, a to v případě soudce Westa Humphreyse
v roce 1862 a soudce Roberta Archbalda v roce 1912.47

3.2 PROBLEMATICKÉ OTÁZKY SPOJENÉ S IMPEACHMENTEM
Ustanovení týkající se impeachmentu, která jsou zakotvená v ústavě Spojených států
amerických, neupravují všechny aspekty a problémy, které mohou v praxi v souvislosti
s impeachmentem nastat. Na celou řadu otázek, které s impeachmentem souvisí, není
moţné podat jednoznačnou odpověď. Ústava například blíţe nespecifikuje, kteří
úředníci spadají do skupiny funkcionářů postiţitelných impeachmentem, jasně
nedefinuje „závaţné zločiny a trestné činy“ (high crimes and misdemeanors), za které je
moţné federální funkcionáře zbavit funkcí a ani neodpovídá na otázku, zda rezignace
dotyčného funkcionáře znamená ukončení procesu impeachmentu. Tato kapitola
44

„The yeas and nays shall be taken on each article of impeachment separately. ...The Presiding Officer
shall first state the question; thereafter each Senator, as his name is called, shall rise in his place and
answer: guilty or not guilty.“ (Rule XXIII., Rules of procedure and practice in the Senate when sitting on
impeachment trials)
45
HALSTEAD, T.J. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2005 [cit. 2011-01-04]. An
Overview of the Impeachment Process. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-806.pdf>.
46
„Rozsudek v případech návrhu na zbavení úřadu nepřesáhne odvolání z úřadu a zbavení moţnosti
zaujímat a vykonávat jakoukoli čestnou či placenou funkci ve sluţbách Spojených států“. [Ústava, Část I.,
Oddíl 3.]
47
SMELCER, Susan N. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04]. The
Role of the Senate in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data. Dostupné z
WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41172.pdf>.
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pojednává právě o těchto sporných otázkách a také o jejich moţných praktických
konsekvencích.

3.2.1 KDO PODLÉHÁ IMPEACHMENTU (IMPEACHABLE
OFFICIALS)
Americká ústava uvádí, ţe na základě impeachmentu můţe být zbaven funkce
„President, vicepresident a všichni úředníci Spojených států“. [Ústava, Část II., Oddíl
4.] Kromě dvou explicitně uvedených exekutivních postů ústava nespecifikuje, kteří
další funkcionáři spadají do skupiny „úředníků Spojených států“. Odpověď na tuto
otázku nalezneme jednak prostřednictvím analýzy samotného ústavního textu a jednak
díky pohledu na to, kterých funkcionářů se v minulosti ústavní ţaloba týkala.
Ačkoliv se ústava výslovně nezmiňuje o moţnosti odvolat prostřednictvím
impeachmentu federální soudce, kteří jsou do svého úřadu jmenováni trvale - respektive
po dobu bezúhonnosti (ústava uvádí „during good behavior“), jiţ delegáti na
ústavodárném konventu a autoři Listů federalistů se shodovali, ţe američtí federální
soudci48 spadají do kategorie „úředníků Spojených států“ a mohou být podle ústavy
prostřednictvím impeachmentu zbaveni úřadu. [Gerhardt 2000: 75] Co se týče
nejvyšších

exekutivních

postů,

v historii

Spojených

států

amerických

byli

impeachmentu podrobeni dva prezidenti a k obţalobě viceprezidenta ještě zatím nikdy
nedošlo. Jednou byl obţalovaný člen kabinetu (William Belknap za administrativy
prezidenta Ulyssese Granta v roce 1876) a v ostatních případech Kongres rozhodoval o
sesazení federálních soudců.49 Co se týče dalších „úředníků“ – například ministrů nebo
šéfů vládních agentur a úřadů, kteří jsou do funkce jmenováni prezidentem, ti v praxi
nebývají ústavní ţalobě podrobeni z toho důvodu, ţe „prezident je můţe kdykoliv
odvolat a obvykle je odvolá, je-li jejich chování takové, ţe by za ně jen stěţí mohl nést
politickou odpovědnost“. [Wilson 1995: 189]
Všichni funkcionáři, kteří kdy byli Sněmovnou reprezentantů obţalováni a souzeni před
Senátem, v minulosti spadali do sféry výkonné nebo soudní moci. Jedinou výjimku
představuje vůbec první proces impeachmentu ve Spojených státech amerických vedený
48

Soustava federálních soudů ve Spojených státech je následující: Nejvyšší soud (Supreme Court)
představuje nejvyšší stupeň federálního soudnictví. Naopak na nejniţším stupni federální jurisdikce jsou
okresní soudy (District Court), kterých v USA působí 94 a na území kaţdého státu je takový soud alespoň
jeden. Proti rozhodnutí okresních soudů je moţné se odvolat k odvolacím soudům (Court of Appeal), těch
je ve Spojených státech 13 a jsou rozdělené do tzv. obvodů (circuits). [Dvořáková 2002: 137-138]
49
Kompletní jmenovitý seznam všech funkcionářů, kteří kdy byli obţalovaní a popřípadě sesazení
z funkcí uvádím v příloze této práce.
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proti senátorovi Williamu Blountovi.50 O bodech obţaloby Sněmovna reprezentantů
hlasovala 7. července 1797 a senátor byl obţalovaný z účasti na spiknutí za účelem
zmocnit se s pomocí Britů tehdejší španělské Floridy a Lousiany. Ačkoliv Senát hned
následující den senátora Blounta z horní komory vyloučil51 (přičemţ to bylo poprvé,
kdy Senát této pravomoci vyuţil), Sněmovna reprezentantů se rozhodla v procesu
impeachmentu pokračovat.52 Senát však v roce 1799 obţalobu zamítl a o impeachmentu
(jiţ bývalého) senátora Williama Blounta vůbec nehlasoval.53 Díky tomuto případu
vyvstala velice kontroverzní otázka týkající se aplikovatelnosti impeachmentu na
americké senátory. Praxe navzdory zmíněnému precedentu z konce 18. století jasně
ukazuje, ţe senátoři do skupiny funkcionářů odvolatelných na základě impeachmentu
nepatří, jelikoţ k obţalobě senátora došlo pouze jednou a Senát se k podobnému
postupu od roku 1799 nikdy neuchýlil. Podíváme-li se do ústavy Spojených států
amerických, zjistíme, ţe její text aplikovatelnost impeachmentu na senátory (respektive
na všechny zákonodárce) vylučuje, jelikoţ z něj vyplývá, ţe zákonodárci nepatří mezi
úředníky Spojených států, na neţ se ústavní ţaloba vztahuje. [Gerhardt 2000: 76]
Ústava se o „úřednících“, kteří jsou impeachmentem postiţitelní, zmiňuje hned v
několika bodech. Oddíl 3., Části II. říká, ţe „prezident jmenuje všechny úředníky
Spojených států“, přičemţ ani poslanci Sněmovny reprezentantů, ani Senátoři nejsou
prezidentem do své funkce jmenovaní. Jmenování těchto úředníků dále upravuje tzv.
jmenovací klauzule, která uvádí, ţe „[President] na radu a se souhlasem senátu
jmenuje téţ vyslance, jiné zástupce státu a konzuly, soudce Nejvyššího soudu a všechny
ostatní úředníky Spojených států, jejichţ jmenování není upraveno jinak a jejichţ úřad
je zřízen zákonem.“ [Ústava, Část II., Oddíl 2.] Fakt, ţe zákonodárci nemohou být
povaţováni za úředníky Spojených států dokazuje v poslední řadě Oddíl 6, Části I.
ústavy, který uvádí, ţe „Ţádný senátor ani člen sněmovny reprezentantů nesmí být
během období, pro které byl zvolen, jmenován do jakékoli úřední funkce ve sluţbách
Spojených států.“ Tato klauzule přímo poukazuje na neslučitelnost zákonodárské a
„úřední“ funkce na federální úrovni a v praxi zakazuje kaţdému, kdo byl jmenovaný
50

BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice.
Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.
51
Poslanec Sněmovny reprezentantů nebo senátor můţe být z komory vyloučen na základě souhlasu dvou
třetin jejích členů. [Ústava, Část I., Oddíl 5.]
52
K tomuto prvnímu případu impeachmentu se vrátím v kapitole pojednávající o impeachmentu a
rezignaci federálních úředníků.
53
Senate.gov [online]. [cit. 2011-01-04]. To Arrest an Impeached Senator. Dostupné z WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/To_Arrest_An_Impeached_Senator.htm>.
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jako úředník Spojených států, zastávat zároveň legislativní post v obou komorách
amerického Kongresu (respektive zakazuje kongresmanům přijmout jmenování do
úřední funkce). [Gerhardt 2000: 76] Z ústavy tudíţ vyplývá, ţe termínem „úředník“
(civil officer) mohou být označeny pouze osoby jmenované do své funkce prezidentem
Spojených států v souladu s uvedenou jmenovací klauzulí americké ústavy. Tento fakt
podpořil dokonce Nejvyšší soud, který v případě United States v. Mouat v roce 1888
rozhodl, ţe pokud osoba ve sluţbách Spojených států nezastává svůj úřad na základě
jmenování prezidentem (popřípadě příslušným soudem nebo ministrem pověřeným
k takovému jmenování), nemůţe být povaţována za „úředníka Spojených států“.54 Proti
ţalovatelnosti senátorů hovoří rovněţ fakt, ţe autoři americké ústavy měli jen stěţí
v úmyslu svěřit Kongresu dva způsoby, jak potrestat své vlastní členy. Sněmovna
reprezentantů i Senát mají ústavně danou pravomoc vyloučit svého člena na základě
souhlasu dvou třetin členů dané komory.55 Tuto pravomoc můţeme proto chápat spíše
jako obdobu impeachmentu a jako jediný prostředek disciplinárního potrestání členů
obou legislativních komor. [Gerhardt 2000: 76]

3.2.2 ROZSAH ŢALOVATELNÝCH ČINŮ (IMPEACHABLE
OFFENSES)
Senát můţe prezidenta, soudce a další vysoce postavené úředníky Spojených států
sesadit z funkce, pokud je uzná vinnými z „velezrady, úplatkářství nebo z jiných těţkých
zločinů a trestných činů.“ [Ústava, Část II., Oddíl 4.] Význam termínů velezrada a
úplatkářství je jednoznačně daný, jelikoţ velezrada je definovaná v ústavě56 a
úplatkářství bylo jako trestný čin uzákoněno prvním Kongresem Spojených států
amerických jiţ v roce 1790. Oproti tomu zbytek výše uvedené ústavní klauzule, která
definuje činy zasluhující zbavení úřadu, je jiţ od přijetí americké ústavy předmětem
sporů a bývá různě a nejednoznačně interpretovaný. 57

54

BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice.
Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.
55
„Kaţdá sněmovna si můţe stanovit jednací řád, trestat své členy za chování odporující tomuto řádu a
dvoutřetinovou většinou svého člena vyloučit“. [Ústava, Část I., Oddíl 5.]
56
„Vyvolání války proti Spojeným státům nebo spolčení se s jejich nepřítelem, poskytování mu pomoci
nebo podpory“ [Ústava, Část III., Oddíl 3.]
57
BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice.
Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.
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Nejenţe ústava ani zákony formulaci „jiné těţké zločiny a trestné činy“ přesně
nedefinují, ani historická zkušenost s impeachmentem význam tohoto termínu příliš
neobjasnila. Zabývat se otázkou interpretace ţalovatelných činů (impeachable offenses)
má smysl uţ z toho důvodu, ţe prakticky pokaţdé, kdy k impeachmentu v historii
Spojených států došlo, se obţalovaný úředník hájil tím, ţe jeho chování ţalovatelným
činům neodpovídá. K tomuto tématu se vztahuje hned několik diskutabilních a mnohdy
stále nezodpovězených otázek: musí být prohřešky spadající do kategorie ţalovatelných
trestných činů nutně klasifikované jako trestné činy? Musí chování dotyčné osoby
přímo souviset s výkonem veřejné funkce, nebo můţe být úředník obţalovaný i za
chování čistě privátního charakteru? Existují rozdílné standardy pro posuzování
prohřešků pro různé federální posty? [Van Tassel, Finkelman 1999: 5-6]
Na ústavodárném konventu ve Filadelfii delegáti zvaţovali několik moţností, jak
ţalovatelné činy, za které můţou být federální funkcionáři obţalováni, vymezit. Po
předběţné shodě na definici „velezrada a úplatkářství“ debatovali o návrhu George
Masona, který k této definici navrhoval přidat termín „maladministration“ vyjadřující
špatnou správu úřadu. Mnozí delegáti (například James Madison) se ovšem obávali
přílišné nejednoznačnosti a neurčitosti tohoto termínu a předpokládali, ţe pod něj
nebude spadat velké mnoţství závaţných trestných činů a prohřešků. To, ţe autoři
ústavy nakonec dali přednost formulaci „high crimes and misdemeanors“ dokazuje, ţe
chováni zasluhující impeachment musí být daleko závaţnější, neţ jen špatně odvedená
práce v úřadě. [Van Tassel, Finkelman 1999: 5]
Podle anglické tradice byl impeachment chápaný jako politický proces a za ţalovatelné
činy byla povaţována zejména provinění politického charakteru (nikoliv ve stranickém
slova smyslu) poškozující stát. [Gerhardt 2000: 103-104] Autoři americké ústavy
tehdejší chápání impeachmentu sdíleli, coţ dokazuje Alexander Hamilton ve
Federalistovi č. 65, v němţ vysvětluje politickou povahu ţalovatelných činů: „Jeho
působnost [soudního dvora pro procesy s úředníky, kteří zneuţili své pravomoci] se
vztahuje na provinění, která vyplývají z nenáleţitého počínání veřejně činných lidí,
jinými slovy ze zneuţití či porušení veřejného závazku. Povaha takových provinění můţe
být zvláště příhodně označena jako POLITICKÁ, neboť se vztahují hlavně na škody
spáchané bezprostředně na společnosti jako takové.“ [Hamilton 1994: 350]
Politické ţalovatelné činy mají podle názoru soudce Nejvyššího soudu Josepha Storyho
(1779 – 1845) tak komplexní a rozmanitý charakter, ţe není moţné je přesně definovat
nebo klasifikovat. Joseph Story tak stejně jako Alexander Hamilton zastával názor, ţe
24

budoucí generace mají za úkol ţalovatelné činy posuzovat „případ od případu“.
[Gerhardt 2000: 105-106]
Z textu ústavy vyplývá, ţe některé činy zasluhující sesazení z funkce mohou být rovněţ
důvodem pro trestní stíhání, jelikoţ ústava výslovně říká, ţe impeachment následnému
trestnímu stíhání dle práva nezabraňuje a nezbavuje tak odsouzeného funkcionáře trestní
odpovědnosti za jeho činy.58 V 80. letech, kdy byli impeachmentu podrobeni federální
soudci Harry Claiborne, Alcee Hastings a Walter Nixon se ale ukázalo, ţe pořadí těchto
procesů můţe být i opačné a impeachment můţe následovat i po skončení soudního
procesu. V těchto zmíněných případech ovšem znovu vyvstala neméně důleţitá otázka,
zda musí být prohřešky spadající do kategorie ţalovatelných činů nutně klasifikované
jako trestné činy v právním slova smyslu. Soudní výbor Sněmovny reprezentantů tehdy
podpořil názor, který byl všeobecně sdílený jiţ během ratifikace americké ústavy, kdyţ
ve svém prohlášení uvedl, ţe rozsah ţalovatelných trestných činů nemusí být omezený
na oblast trestné činnosti a ţe chování federálního úředníka můţe v některých případech
zasluhovat

jak

potrestání

na

základě

práva,

tak

odvolání

prostřednictvím

impeachmentu.59 Podle definice Charlese Blacka60 jsou ţalovatelné činy takové, které
jsou evidentně špatné, ať uţ jsou trestné či nikoliv a jsou dostatečně závaţné na to, aby
setrvání jejich pachatele v úřadě bylo nebezpečné. [Volcansek 1993: 7] Ţalovatelné činy
tak nemusí být nutně trestné podle zákona, a na druhou stranu ne všechny trestné činy
vytváří dostatečné důvody pro odvolání federálního úředníka (například prezident by
jen těţko mohl být obţalován za porušení zákona, pokud by například spáchal dopravní
přestupek). Problém spočívá zejména v definování ţalovatelných činů, které nejsou
trestné (nonindictable), ale vysoce postavení státní úředníci by za ně měli být zbaveni
svých postů. Celkový rozsah těchto „politických“ zločinů neumoţňuje přesnou
specifikaci, jelikoţ záleţí na okolnostech, za nichţ je prohřešek spáchaný a na
kolektivním politickém rozhodnutí Kongresu. [Gerhardt 2000: 106]
Další otázka související se ţalovatelnými činy zní, zda musí chování dotyčné osoby
přímo souviset s výkonem veřejného postu, který zastává, nebo můţe být státní úředník
obţalovaný a sesazený ze svého postu i za chování čistě privátního charakteru. Vyřešení
tohoto dilematu vyţaduje v první řadě porozumění tomu, proč jsou politické zločiny
58
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(například zneuţití moci, které zjevně poškozuje stát) řazené mezi ţalovatelné činy.
Osoba, která zastává veřejný úřad má zároveň důvěru veřejnosti a v případě, ţe tuto
důvěru poruší, musí být zbavena práva zastávat přinejmenším současný čestný post.
Proto chování, které se sice přímo netýká příslušné funkce, můţe přesto souviset se
schopností a způsobilostí dotyčného funkcionáře svoji práci náleţitě vykonávat a s jeho
právem na důvěru občanů. Do roku 1986, kdy byl obţalován a zbaven funkce soudce
okresního soudu Harry Claiborne, nebyl ţádný federální funkcionář Senátem odsouzen
za chování, kterého se sice dopustil během svého funkčního období, ale které s jeho
oficiálními povinnostmi nijak nesouviselo. Soudce Claiborne byl v trestním řízení
obviněn a následně uvězněn za uvedení nepravdivých údajů v daňovém prohlášení.
[Van Tassel, Finkelman 1999: 7] Kongres tehdy usoudil, ţe spáchání daňového
podvodu se sice přímo netýká Claiborneova fungování na pozici soudce okresního
soudu, ani jej neovlivňuje, nicméně ospravedlňuje impeachment a zbavení úřadu, neboť
soudce svým chováním dal najevo pohrdání federálními zákony a v důsledku toho
ztratil potřebnou morální autoritu pro výkon svých povinností. Příčinou Claiborneova
odvolání tak byla spíše neţ samotný trestný čin špatná pověst, kterou jeho uvěznění
způsobilo federálnímu soudnictví.61 Stejně tak, pokud by například prezident Spojených
států spáchal vraţdu nebo jiný závaţný zločin, bude jeho čin povaţován za ţalovatelný,
ačkoliv se formálně nedotýká jeho postu a jeho ústavních povinností. Prezident by tímto
zločinem značně zneuctil a zneváţil prezidentský post, ztratil by důvěryhodnost a
projevil by naprostý despekt vůči federálním zákonům a Kongres by v takovém případě
zcela jistě došel k závěru, ţe prezident nemůţe dále zastávat svou čestnou funkci.
Z výše uvedeného precedentu týkajícího se Harryho Claibornea vyplývá, ţe pokud
chování federálního úředníka, ačkoliv se k jeho funkci přímo nevztahuje, způsobí
ostudu a špatnou pověst úřadu, v němţ působí, můţe být povaţováno za ţalovatelný
trestný čin v souladu s ústavou. [Gerhardt 2000: 107-108]
Další velmi diskutabilní otázka týkající se důvodů pro vznešení ţaloby zní: existují
rozdílné standardy pro posuzování prohřešků, kterých se dopustí státní funkcionáři na
různých federálních postech? Respektive mohou být soudci obţalováni za chování, za
které by nebyli obţalováni volení funkcionáři (např. prezident), jelikoţ ústava uvádí, ţe
soudci svůj post zastávají po dobu bezúhonnosti? Bývalý americký prezident a tehdejší
61
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26

člen Sněmovny reprezentantů Gerald Ford se v roce 1970 přikláněl k odvolání soudce
Nejvyššího soudu Williama O. Douglase a během debaty o otázce, zda by měl být
soudce Douglas obţalovaný, projevil názor, ţe standardy pro posuzování chování
federálních soudců a funkcionářů spadající pod exekutivu by měly být odlišné, jelikoţ
ústava podmiňuje setrvání soudců ve funkcích dobrým chováním.62 [Van Tassel,
Finkelman 1999: 7-8] Podmínka dobrého chování však neznamená, ţe by soudci měli
být obţalováni na základě volnějších standardů neţ prezident a jiní funkcionáři, na které
se impeachment vztahuje, ale ţe Sněmovna reprezentantů při posuzování jejich
prohřešků můţe vzít v úvahu speciální úlohu federálních soudců a jejich povinností.
Pokud se soudce dopustí takového chování, které v očích veřejnosti zneváţí federální
soudnictví a

podkopává důvěru veřejnosti v nestrannost a bezúhonnost dotyčného

soudce, můţe být za toto chování obţalován. Pokud se ovšem podobného chování
dopustí funkcionář spadající pod exekutivu, nemusí být obţalován, jelikoţ nestrannost
jako taková není nezbytným předpokladem pro náleţitý výkon jeho funkce. V praxi
můţe navíc rozhodnutí výkonného úředníka podléhat schvalovacímu procesu, můţe být
zrušeno jeho nadřízenými, prezident (popřípadě ministr) můţe dotyčného funkcionáře
potrestat nebo odvolat a impeachment představuje aţ poslední moţnost, jak je moţné na
chování exekutivního funkcionáře dohlíţet. Stejný prohřešek tak můţe být v jednom
případě posuzován jako ţalovatelný čin, zatímco za jiných okolností nikoliv. Roli při
jeho posuzování hraje zejména značně proměnlivé politické klima doby, v níţ je
prohřešek spáchaný, délka funkčního období dotyčného úředníka a v neposlední řadě
míra politické odpovědnosti a povinnosti spojené s příslušným federálním postem.
[Gerhardt 2000: 106-107] Názor, ţe prezident Spojených států by neměl být zbaven
funkce za stejné (stejně závaţné) prohřešky, za které by měl být sesazen federální
soudce, zastává rovněţ Richard A. Posner63. Své přesvědčení zdůvodňuje zejména tím,
ţe charakter prezidentské funkce (a většiny exekutivních funkcí, s výjimkou ministra
spravedlnosti) se výrazně liší od charakteru soudcovského postu, a zatímco prezident
má povinnost dbát na dodrţování zákonů a řídit se jimi, soudci by měli být přímo
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„In my view, one of the specific or general offenses cited in Article II [Treason, bribery, or other high
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zosobněním práva.64 [Posner 2000: 103-104] Další důvod, proč by měly být standardy
pro posuzování chování soudců specifické, je ten, ţe impeachment představuje (kromě
smrti a rezignace) jediný způsob, jak můţe být federální soudce zbaven funkce, narozdíl
od ostatních úředníků, kteří svůj post zastávají po určitou omezenou dobu a mohou být
z funkce odvoláni buď prezidentem, nebo prostřednictvím demokratických voleb.65
[Van Tassel, Finkelman 1999: 8]
V roce 1970 Gerald Ford při přesvědčování Sněmovny, aby obţalovala soudce
Nejvyššího soudu Williama O. Douglase, ve svém projevu prohlásil: „Ţalovatelný
trestný čin je cokoliv, co za něj povaţuje většina ve sněmovně v daném momentě v
historii“.66 Ford touto větou v podstatě zachytil realitu procesu impeachmentu, v němţ
v praxi nemohou být politické faktory zcela eliminované. Ústava nicméně poskytuje
několik opatření, které by měly zaručit, ţe Kongres bude o impeachmentu rozhodovat
rozváţně a obezřetně: senátoři rozhodující o impeachmentu jsou vázáni přísahou, pro
usvědčení je potřebná dvoutřetinová většina hlasujících senátorů a při procesu proti
prezidentu Spojených států předsedá Senátu předseda Nejvyššího soudu. Další
zabezpečení vyplývají z politické reality na federální úrovni. Členové Kongresu usilují
o znovuzvolení a je v jejich zájmu vyhnout se zneuţití svých odvolacích pravomocí.
Proces impeachmentu je navíc velmi komplikovaný a není snadné někoho obţalovat
nebo odvolat na základě stranických nebo osobních motivů. Riziko zneuţití pravomoci
impeachmentu je v praxi dále minimalizované tím, ţe Kongres se nemůţe dopouštět
takových rozhodnutí, u kterých nemá jistotu, ţe najdou dostatečnou podporu a budou
přijatelné pro klíčové osoby v ostatních sférách státní moci, protoţe v opačném případě
můţe situace vyústit aţ v ústavní krizi. [Gerhardt 2000: 110-111]
Význam a rozsah ţalovatelných činů by mohl být obecně shrnutý následovně: v případě
prezidenta Spojených států nebo jiného funkcionáře, rovněţ spadajícího pod exekutivu,
můţe být důvodem pro obţalobu v první řadě závaţné chování kriminálního charakteru,
dále zneuţití pravomocí na příslušné pozici a popřípadě neschopnost řádně vykonávat
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„The judge symbolizes law and so even his relatively minor crimes gravely undermine the system of
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povinnosti s touto pozicí spojené. Pokud jde o federální soudce, impeachment úzce
souvisí s ústavně danou podmínkou jejich setrvání v úřadě – dobrým chováním.67
Soudci proto mohou být podrobeni impeachmentu nejen pokud se dopustí trestné
činnosti, ale rovněţ za závaţné zanedbání povinností, za nevhodné chování, které je
neslučitelné s jejich postem a za činy, které způsobí ostudu a špatnou pověst soudu nebo
federálnímu soudnictví, popřípadě za činy vrhající pochybnosti na nestrannost a
bezúhonnost soudce a jurisdikce jako takové.68 Jelikoţ ale kaţdý případ, kterým se
Kongres zabývá, má přímou souvislost s politickým a společenským kontextem doby, v
níţ je impeachment projednávaný, nemůţe být odpověď na otázku, co se skrývá pod
ţalovatelnými činy jednoznačná a zcela komplexní. [Van Tassel, Finkelman 1999: 2]

3.2.3 REZIGNACE A IMPEACHMENT
Je zajímavé, ţe ještě před ústavodárným konventem a přijetím americké ústavy
umoţňovaly ústavní texty některých amerických států (například ústava Vermontu
z roku 1777 nebo ústava Pennsylvánie z roku 1776) vznést ţalobu i poté, co úředník
nebo soudce rezignoval.69 Podobná praxe se uplatňovala rovněţ v Anglii, kde byl
například roku 1787 Dolní sněmovnou obţalován Warren Hastings za provinění, jichţ
se dopustil během výkonu funkce generálního guvernéra v Indii, přičemţ na tuto pozici
rezignoval jiţ o dva roky dříve. [Gerhardt 2000: 79] Federální ústava Kongresu takový
postup neumoţňuje, ale ani výslovně nezakazuje a rezignace je v praxi způsob, jak
můţe dotyčný impeachment odvrátit. Jelikoţ ale v historii Spojených států došlo
k případu, kdy Kongres rozhodoval o impeachmentu funkcionáře, který jiţ nezastával
svou funkci, je na místě podívat se na další diskutabilní otázku související
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[online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04]. The Role of the House of
Representatives in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data. Dostupné z WWW:
<http://sitc.senate.gov/pdf/R41110.pdf>.)
68
BAZAN, Elizabeth B. ; HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010
[cit. 2011-01-04]. Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice.
Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.
69
„Every officer of State, whether judicial or executive, shall be liable to be impeached by the General
Assembly, either when in office, or after his resignation.“ (Ústava Vermontu z roku 1777, in: DOYLE,
Charles. Fas.org [online].Congressional Research Service, 1998 [cit. 2011-01-04]. Impeachment
Grounds: A Collection of Selected Materials. Dostupné z WWW: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98882.pdf>.)

29

s impeachmentem: znamená rezignace definitivní konec procesu impeachmentu? Je
funkcionář v momentě rezignace (popřípadě ve chvíli, kdy mu skončí funkční období)
zbavený politické odpovědnosti za činy, kterých se během výkonu své funkce dopustil?
Díky rezignaci bylo v minulosti předčasně ukončeno velké mnoţství procesů
impeachmentu, které Sněmovna reprezentantů iniciovala. Například v roce 1873 se
tímto způsobem impeachmentu vyhnul kansaský soudce okresního soudu Mark H.
Delahay jmenovaný do funkce prezidentem Lincolnem v roce 1863. Sněmovna
reprezentantů Delahaye sice obţalovala, ale soudce rezignoval na svůj post těsně
předtím, neţ dolní komora formálně schválila body obţaloby (tehdy sněmovna
hlasovala o obţalobě – impeachmentu a bodech obţaloby – articles of impeachment
zvlášť). [Kyvig 2008: 29-30] Rovněţ v případě soudce okresního soudu z Illinois
George W. Englishe rezignace impeachment odvrátila. Sněmovna reprezentantů v roce
1925 soudce Englishe obţalovala a v Senátu dokonce proběhla počáteční fáze procesu,
ovšem soudce English 4. listopadu 1926 na svou funkci rezignoval, přičemţ do
závěrečného zasedání Senátu tehdy zbývalo pouhých šest dní.70 Nejznámějším
federálním funkcionářem, kterého rezignace ochránila před veřejnou potupou v podobě
impeachmentu, se stal nepochybně prezident Spojených států Richard Nixon. Prezident
Nixon rezignoval na svůj post v roce 1974 poté, co Soudní výbor Sněmovny
reprezentantů schválil tři body obţaloby, které částečně souvisely s jeho zapojením do
aféry Watergate.71 [Van Tassel, Finkelman 1999: 259-260]
Americký Kongres se v minulosti rozhodl pouze dvakrát pokračovat v procesu
impeachmentu, ačkoliv dotyčný funkcionář jiţ nezastával svou funkci. Poprvé v případě
jiţ zmíněného senátora Williama Blounta, v jehoţ procesu Senát pokračoval, ačkoliv ho
samotní senátoři z horní komory vyloučili. Nakonec však Senát Blountův případ zamítl.
Druhý případ se týkal ministra války (Secretary of War) Williama Belknapa, který byl
v roce 1876 Sněmovnou reprezentantů obţalovaný za korupci. Senát navzdory
ministrově rezignaci, kterou tehdejší prezident Ulysses Grant přijal, proces neukončil.
William Belknap byl nakonec těsným rozdílem hlasů v Senátu zproštěn viny, ovšem
nikoliv proto, ţe by ho senátoři povaţovali za nevinného, ale protoţe pochybovali o své
kompetenci odsoudit někoho, kdo jiţ na svůj post rezignoval. [Kyvig 2008: 22;30]
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Ačkoliv byly oba zmíněné impeachmenty neúspěšné, měly za následek nastolení
zajímavé otázky, zda rezignace představuje stoprocentně spolehlivý způsob, jak je
moţné vyhnout se impeachmentu.
Kongres od roku 1876 sice nikdy nepokračoval ve stíhání někoho, kdo rezignoval na
svůj post (nebo nezastával svou funkci z důvodu vypršení funkčního období), ovšem
mezi odborníky panuje překvapivý konsenzus, ţe rezignace nutně nevylučuje
impeachment, respektive trest v podobě zákazu zastávat jinou funkci v budoucnosti.
[Gerhardt 2000: 79] V roce 1846 John Quincy Adams (v té době jiţ bývalý americký
prezident) na půdě Kongresu prohlásil: „I hold myself, as long as I have the breath of
life in my body, amenable to impeachment by this House for everything I did during the
time I held any public office“. [Gerhardt 2000: 80]
V souvislosti s otázkou, zda je moţné obţalovat funkcionáře, kteří rezignovali na svůj
post, je nutné poloţit si další otázku: můţe Senát aplikovat tresty sesazení z funkce a
zákaz vykonávat další funkci v budoucnosti odděleně? Tyto dvě otázky spolu úzce
souvisí, jelikoţ zbavit úřadu někoho, kdo jiţ danou funkci (v důsledku rezignace)
nezastává, nedává smysl. Analyzujeme-li americkou ústavu, dojdeme podle Michaela
Gerhardta k závěru, ţe tresty zbavení úřadu a diskvalifikace dotyčné osoby do budoucna
mohou být uloţeny odděleně, a tudíţ neexistuje důvod, který by zabraňoval Kongresu
zbavit práva zastávat jinou čestnou funkci v budoucnosti někoho, kdo v minulosti byl
úředníkem Spojených států. [Gerhardt 2000: 80] Rovněţ americká autorka Mary L.
Volcansek72 zastává názor, ţe sesazení z funkce a zákaz zastávat v budoucnosti jinou
veřejnou funkci jsou dva rozdílné a oddělené úkony a rezignace fakticky neznamená, ţe
by se dotyčný impeachmentu s konečnou platností vyvaroval.73 [Volcansek 1993: 6]
Michael Gerhardt ve své knize uvádí další argumenty ve prospěch impeachmentu,
jemuţ předcházela rezignace federálního úředníka. Pro takový postup podle něj hovoří
jednak jiţ zmíněná historická zkušenost Anglie a některých amerických států z doby
před přijetím americké ústavy v roce 1787 a jednak samotný ústavní text, který nikterak
nespecifikuje časové období, v němţ se musí proces impeachmentu odehrávat. Ústava
v části II. oddílu 4. uvádí, ţe všichni úředníci musí být v případě obţaloby a usvědčení
zbaveni úřadu, coţ se jednoznačně vztahuje na úředníky, kteří v době procesu zastávají
svůj post. Jelikoţ ale část II. oddíl 3. ústavy neodkazuje na úředníky, kteří jsou v daný
72

Mary L. Volcansek působí jako profesorka politologie na univerzitě Florida International University
v Miami.
73
„Present removal and future disqualification are separate acts, and resignation does not absolutely
end the threat [of impeachment]“. [Volcansek 1993: 6]
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moment v úřadě, a pouze uvádí, jaké tresty mohou v případě usvědčení následovat, ani
ústava impeachment po rezignaci nevylučuje. Moţnost obţalovat funkcionáře, který jiţ
není v úřadě, připouštěli podle názoru amerického univerzitního profesora Michaela J.
Gerhardta74 i delegáti na ústavodárném konventu, ačkoliv takový postup výslovně
neschválili. [Gerhardt 2000: 79-80]
Argumentů, které hovoří ve prospěch impeachmentu následujícím po dobrovolném
odchodu dotyčného funkcionáře z úřadu, je hned několik, ale stejně tak bychom našli i
mnohé důvody, proč v odvolacím procesu v takovém případě nepokračovat. Tyto
důvody nejsou zakotvené v americké ústavě, ale vycházejí spíše z politické reality.
Impeachment vedený proti někomu, kdo na svou funkci rezignoval, by v první řadě
s největší

pravděpodobností

nezískal

dostatečnou

podporu

mezi

americkými

kongresmany. Dále by takový postup byl nejen přehnaně přísný, ale zároveň neefektivní
(impeachment rezignovaných funkcionářů nestojí za výdaje - politické, personální,
časové a v neposlední řadě finanční, které jsou s procesem impeachmentu spojeny).
Proti impeachmentu následujícímu po rezignaci se vyslovil například soudce
Nejvyššího soudu Joseph Story, který svůj názor opíral zejména o fakt, ţe autoři
americké ústavy neměli v úmyslu aplikovat impeachment na prosté občany. Michael
Gerhardt ale zastává názor, ţe cílem autorů americké ústavy bylo zejména odlišit
americký impeachment od způsobu, jakým byla ústavní ţaloba praktikována v Anglii
(kde impeachmentu skutečně podléhali obyčejní lidé, kteří nikdy nebyli veřejně činní) a
ţe tento záměr Otců zakladatelů není v rozporu se souzením občana za prohřešky,
kterých se dopustil během výkonu své veřejné funkce.75 [Gerhardt 2000: 80-81]

4. IMPEACHMENT FEDERÁLNÍCH SOUDCŮ
Nejen ve Velké Británii, ale i na evropském kontinentě a v amerických koloniích bylo
soudnictví tradičně závislé na osobě panovníka. Britští soudci aţ do roku 1761
setrvávali ve svých funkcích tak dlouho, dokud byl naţivu panovník, který je do úřadu
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Profesor Michael J. Gerhardt přednáší právo na fakultě Marshall-Wythe School of Law (College of
William and Mary). Gerhard rovněţ působil jako komentátor CNN během procesu impeachmentu proti
prezidentovi Williamu J. Clintonovi.
75
„The constitutional language itself makes clear that the framers rejected impeachment against private
citizens for acts done as such, but allowed impeachment against private citizens for misconduct relating
to or previously commited during their occupancies of certain offices“. [Gerhardt 2000: 81]
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jmenoval.76 Oddělení soudnictví od moci legislativní a exekutivní představovalo nový
koncept, navrţený Charlesem de Montesquieu, který byl převedený do praxe poprvé
v roce 1789, kdyţ vstoupila v platnost ústava Spojených států amerických. [Volcansek
1993: 2] Stěţejním úkolem pro autory americké ústavy bylo dosáhnout rovnováhy mezi
nezávislostí a odpovědností soudců, přičemţ výsledkem jejich uvaţování na
ústavodárném konventu se stal následující model: američtí federální soudci jsou do
svého úřadu jmenováni prezidentem se souhlasem Senátu a to trvale, respektive po dobu
bezúhonnosti nebo dobrého chování.77
Ústava v části III., oddílu 1. uvádí: „Soudcové Nejvyššího soudu i niţších soudů jsou
ustanovováni trvale; za svou sluţbu dostávají náhradu, která nesmí být během trvání
jejich sluţby sníţena“. [Ústava, Část III., Oddíl 1.] Doţivotní jmenování, moţnost
sesazení pouze prostřednictvím impeachmentu a stálý plat jsou prostředky, které mají
zaručit dva stěţejní atributy soudnictví: jeho nezávislost a zároveň odpovědnost.
Nezávislost soudnictví na ostatních sloţkách státní moci je nezbytným předpokladem
pro náleţitý výkon spravedlnosti, zatímco odpovědnost soudců zaručuje legitimitu jak
jurisdikci, tak celému systému. [Volcansek 1993: 2] Alexander Hamilton ve
Federalistovi č. 78 o soudnictví napsal, ţe „nic nemůţe přispět k jeho pevnosti a
nezávislosti tak, jako trvalá drţba úřadů“ a dobré chování jako kritérium pro setrvání
soudců ve funkci popsal jako „nejlepší prostředek, jenţ mohl být jakoukoli vládou
vynalezen, aby se zaručilo neochvějné, poctivé a nestranné uplatňování práva“.
[Hamilton 1994: 415;414]
Zatímco na federální úrovni se impeachment soudců udrţel ve své původní podobě,
americké státy při vytváření svých ústavních textů často experimentovaly a hledaly
alternativy k federálnímu systému. Prvotní ústavní texty amerických států vesměs
nevycházely z britského modelu, v němţ byli soudci jmenováni exekutivní sloţkou
státní moci - například v roce 1776 nebyl ani v jednom americkém státě guvernér přímo
odpovědný za jmenování soudců. V některých státech guvernér soudce jmenoval na
radu a se souhlasem shromáţdění, skládajícího se ze členů zákonodárného sboru a
v jiných státech byli soudci zákonodárným sborem dokonce voleni.78 Ještě předtím, neţ
76

Nezávislost soudců jako ochrana před tyranií byla v Anglii uznána za vlády Williama III. a do roku
1776 byla ustanovena zásada, ţe soudci – pokud má být zajištěna jejich váţnost a nezávislost – mají
zastávat své posty tak dlouho, dokud náleţitě odvádějí svou práci. [Volcansek 1993: 155]
77
Ústava v originále uvádí: „The judges, both of the supreme and inferior courts, shall hold their offices
during good behavior“ [Ústava, Část III., Oddíl 1.]
78
První zmíněné opatření (jmenování soudců guvernérem na radu zákonodárců) bychom našli v ústavách
států Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York a Pennsylvánie z roku 1776. Druhý postup
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byla přijatá federální ústava, bylo opatření pro sesazení soudců součástí všech státních
ústav. Soudci mohli v úřadě skončit buď prostřednictvím impeachmentu, časově
omezeného mandátu nebo na základě rozhodnutí dvou třetin zákonodárného sboru.
V dnešní době impeachment soudců umoţňují prakticky všechny ústavy amerických
států, ale většina států v minulosti přijala pro sesazení soudců alternativní nebo
dodatečná opatření.79 [Volcansek 1993: 3-4]
Federální soudci bývají nejčastějším terčem impeachmentu. Z celkového počtu
devatenácti případů v historii Spojených států šlo v patnácti z nich právě o soudce
federálních soudů.80 Soudci jsou doposud jediní funkcionáři, kteří byli prostřednictvím
impeachmentu zbaveni funkcí: v historii muselo tímto způsobem opustit úřad osm
z nich, zatímco u prezidenta ani ţádného jiného funkcionáře zatím nikdy nebylo
dosaţeno potřebné dvoutřetinové většiny nutné pro usvědčení.
Vůbec první impeachment, který vyústil v odvolání obţalovaného funkcionáře z funkce,
byl případ soudce Johna Pickeringa z New Hampshiru z počátku 19. století. Soudce
Pickering byl sice vzdělaný a talentovaný, ale zároveň duševně chorý a měl sklony
k alkoholismu. Navzdory své psychické poruše a očividné neschopnosti náleţitě
vykonávat svou funkci odmítal rezignovat a Sněmovna reprezentantů se proto rozhodla
jeho počínání označit jako „závaţné zločiny a trestné činy“ a v roce 1803 proti němu
vznesla ústavní ţalobu. [Kyvig 2008: 23] V březnu 1804 byl soudce Senátem usvědčen
ve všech čtyřech bodech obţaloby (bod IV. Pickeringa nařkl mimo jiné z toho, ţe se u
soudu, v němţ působil, objevil v podnapilém stavu), přičemţ hlasování striktně
kopírovalo stranické linie v Senátu. [Volcansek 1993: 6] Dalším významným procesem
byl případ Samuela Chase, přísedícího soudce Nejvyššího soudu, který se v Kongresu
odehrával prakticky souběţně s případem soudce Johna Pickeringa. Význam tohoto
impeachmentu spočívá zejména v tom, ţe to byl doposud jediný případ, kdy se ústavní
(volba soudců zákonodárným sborem) byl zakotvený v ústavách států Connecticut, Delaware, Georgia,
New Jersey, Severní Karolína, Jiţní Karolína a Virginia. [Volcansek 1993: 3-4]
79
Americké státy byly zejména během 20. století velice pokrokové ve svých snahách kontrolovat soudce,
kteří zneuţívali své posty. Například v roce 1936 ústavy dvaceti osmi států dovolovaly legislativním
orgánům, aby rozhodovaly o odstranění soudce z úřadu, toto číslo však do roku 1982 kleslo na devatenáct
a stejně jako impeachment, byla i tato metoda (address) jen zřídka aplikovaná v praxi. V současnosti jsou
v amerických státech do kontroly soudců a jejich způsobilosti zastávat své čestné posty zapojeny jak
mnohé ústavní orgány včetně Nejvyšších soudů, tak různé další organizace nebo asociace, které mohou
doporučit sesazení dotyčného soudce z funkce, přičemţ konečné rozhodnutí bývá ponecháno Nejvyššímu
soudu nebo zákonodárnému tělesu ve státě. V některých státech fungují dokonce tzv. odvolací volby
(recall election), v nichţ občané přímo rozhodují o odvolání funkcionářů (nejen soudců) z funkce.
Nicméně tento prvek přímé demokracie bývá často kritizován a stejně jako k impeachmentu k němu bývá
přistupováno jen zřídka. [Volcansek 1993: 4]
80
Kompletní přehled všech případů impeachmentu v historii Spojených států amerických uvádím
v příloze této práce.
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ţaloba dotkla soudce Nejvyššího soudu. Všechny ostatní impeachmenty namířené proti
federálním soudcům se týkaly soudců okresních soudů - pouze s jedinou výjimkou,
kterou představuje případ soudce Roberta Archbalda. Archbald v roce 1913, kdy byl
obţalován ze zneuţití pravomocí a zbaven úřadu, působil u Obchodního soudu
Spojených států (U.S. Commerce Court). Proces proti soudci Nejvyššího soudu
Samuelu Chaseovi byl 1. března roku 1805 v Senátu ukončený osvobozujícím
rozsudkem a Chase u Nejvyššího soudu působil aţ do své smrti roku 1811. [Volcansek
1993: 6]
Kromě Johna Pickeringa byli do roku 1986 v procesu před Senátem usvědčeni pouze tři
další soudci: West Humphreys, výše zmíněný Robert Archbald a Halstead Ritter.
Soudce okresního soudu na Floridě Halsted Ritter byl zbaven úřadu v roce 1936.
Specifičnost tohoto impeachmentu spočívá v tom, ţe Ritter byl zproštěn viny v šesti
bodech obţaloby, které specifikovaly jeho jednotlivé prohřešky, avšak byl shledán
vinným (hlasy 56 ku 28) v posledním – sedmém bodě obţaloby, který sumarizoval šest
předešlých bodů a podle nějţ soudce způsobil „skandál a ostudu“ soudu, u něhoţ
působil. Halstead Ritter byl také třetím funkcionářem, v jehoţ případě Senát hlasoval o
zákazu vykonávat další čestnou funkci ve Spojených státech (disqualification). Tento
trest ale soudci uloţen nebyl, proti hlasovalo 76 senátorů a pro ţádný. [Van Tassel,
Finkelman 1999: 157-158]
Od procesu Halsteada Rittera uběhlo rovných padesát let, neţ se Senát znovu sešel jako
nejvyšší soudní tribunál rozhodující o impeachmentu.81 V roce 1986 byl na základě
impeachmentu zbaven funkce soudce Harry E. Claiborne, přičemţ procedura ústavní
ţaloby se během 80. let opakovala ještě dvakrát: v roce 1989 byli sesazeni soudci Alcee
Hastings a Walter Nixon. Tyto tři případy z 80. let mají hned několik společných rysů:
soudci Harry Claiborne, Alcee Hastings a Walter Nixon byli všichni předmětem
trestního stíhání a proces, který vyústil v impeachment a následné zbavení funkce, byl
ve všech případech iniciovaný vyšetřováním speciálního oddělení Ministerstva
spravedlnosti – the Public Integrity Section.82 [Volcansek 1993: 1;15] V případě
Harryho Claiborna a Waltera Nixona trestní řízení skončilo usvědčujícím rozsudkem,
81

Ačkoliv během padesáti let po soudci Halstedu Ritterovi nebyl ţádný americký soudce Sněmovnou
reprezentantů obţalován, několik soudců (mezi nimi i dva soudci Nejvyššího soudu – William O.
Douglas a Abe Fortas) bylo podrobeno vyšetřování ze strany Kongresu. [Volcansek 1993: 7]
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Ministerstvo spravedlnosti je do kontroly soudců a jejich chování zapojeno od roku 1976, kdy tehdejší
ředitel kriminální divize ministerstva spravedlnosti Richard Thornburg (za administrativy prezidenta
Forda) vytvořil speciální oddělení the Public Integrity Section, jehoţ prostřednictvím má Ministerstvo
spravedlnosti pravomoc vyšetřovat a stíhat veřejně činné funkcionáře (mezi nimi i federální soudce) za
jejich nezákonné aktivity. [Volcansek 1993: 16]
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zatímco Alcee Hastings byl soudem zproštěn veškerých obvinění. Otázka, zda můţe být
úřadující soudce trestně stíhaný dříve neţ je podroben impeachmentu, značně
komplikovala a ovlivnila procesy všech zmíněných soudců. Ačkoliv impeachment
představuje jediný politický způsob, jak mohou být federální soudci zbaveni svých
funkcí, soudci rovněţ podléhají trestnímu stíhání a v případech porušení zákona nejsou
chránění imunitou.83 Trestní stíhání má fundamentálně odlišný cíl i důsledky, neţ
proces ústavní ţaloby: pokud je soudce v trestním řízení odsouzen a uvězněn, neztrácí
svůj titul ani nárok na ústavou zaručený stálý plat a po skončení trestu má především
moţnost vrátit se na federální soudní stolici. Fakt, ţe impeachment můţe jak přecházet,
tak následovat trestnímu řízení, potvrdily i americké odvolací soudy, u nichţ někteří
soudci napadli trestní stíhání, jemuţ byli podrobeni.84 [Gerhardt 2000: 85-91] Dalším
společným znakem těchto případů, které Kongres projednával v 80. letech je, ţe všichni
tři soudci odmítli rezignovat a rozhodli se riskovat veřejné poníţení v podobě
impeachmentu a ve všech případech bylo v Senátu dosaţeno dostatečného konsenzu pro
sesazení dotyčných soudců z funkce. Tyto procesy jasně ukázaly, ţe korupce85
v soudnictví (ani v jiných veřejných úřadech) není tolerovatelná a ţe soudcovská
nezávislost nemůţe být zaměňována s osobní nezávislostí jednotlivých soudců. Případy
soudců Claiborna, Hastingse a Nixona upozornily na vysoce nastavené standardy pro
posuzování chování federálních soudců, kteří plní v ústavním systému (nejen Spojených
států amerických) specifickou úlohu. Do svého úřadu jsou jmenováni doţivotně,
podstatným a nezbytným předpokladem pro výkon jejich povinností je nestrannost a
jejich nezávislost neznamená pouze izolovanost jurisdikce od moci výkonné a
zákonodárné, nýbrţ vyjadřuje

předpoklad, ţe soudce bude schopen rozhodovat se

nezávisle na finančních, stranických a dalších zájmech a vlivech. [Volcansek 1993: 161163; 172] Tato specifika soudcovské funkce mají za důsledek, ţe standardy pro
posuzování prohřešků soudců jsou přísnější, neţ v případě exekutivních činitelů (viz
kapitola „Rozsah ţalovatelných činů (impeachable offenses)“. Soudce, který přijal
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„The exclusion of criminal sanctions from the impeachment process separates impeachment from
criminal law, but does not immunize impeachable or impeached officals from criminal prosecution“.
[Gerhardt 2000: 88]
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Harry Claiborne v procesu United States v. Claiborne u odvolacího soudu označil jeho usvědčení a
uvěznění za neústavní se zdůvodněním, ţe ústava neumoţňuje sesazení federálních soudců z postu
jakýmkoliv jiným způsobem, neţ prostřednictvím impeachmentu. Odvolací soud jeho námitku zamítl
s tím, ţe uvěznění soudce neznamená totéţ co zbavení úřadu a rozhodl, ţe soudce můţe být nejprve
odsouzen v trestním řízení a poté podroben proceduře impeachmentu. [Gerhardt 2000: 89-90]
85
Úplatkářství bylo alespoň v počátku vyšetřování hlavní obvinění vznešené proti všem třem soudcům
v 80. letech. [Volcansek 1993: 158]
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úplatek nebo se jinak angaţoval v kriminální činnosti, nemůţe být chráněn institutem
soudcovské nezávislosti, jelikoţ akceptování nebo dokonce tolerance vůči takovému
chování by ohroţovala legitimitu celého systému. [Volcansek 1993: 14]
Od 80. let 20. století je v procesu monitorování chování federálních soudců (a
v důsledku i v procesu impeachmentu) významně zapojeno samotné federální
soudnictví. Zákon the Judicial Councils Reform and Judicial Conduct and Disability
Act (zkráceně The Judicial Conduct Act), který v říjnu 198086 podepsal tehdejší
prezident James Carter, umoţňuje, aby soudnictví přijímalo stíţnosti na chování nebo
práci konkrétních soudců a opravňuje tzv. Soudní rady (Judicial Councils)87 přijmout
proti soudcům adekvátní disciplinární opatření. Pokud někdo podá stíţnost proti
konkrétnímu soudci, soudní úředník (the clerk of the court) daného odvolacího soudu
stíţnost zpracuje a postoupí jí k posouzení předsedovi příslušného soudu. Předseda
soudu má právo stíţnost zamítnout, pokud je obvinění proti soudci zjevně nepravdivé
nebo pokud je moţné přijmout náleţité opatření88, aniţ by bylo nutné případ dále
vyšetřovat. Pokud je vyšetřování případě nezbytné, je jím pověřený speciální výbor
soudců a závěry vyšetřování jsou postoupeny Soudní radě v daném obvodě. Soudní rada
můţe proti soudci následně přijmout náleţité disciplinární opatření, v případě, ţe
vyšetřování odhalí závaţné prohřešky, můţe postoupit záleţitost Soudcovské
konferenci89 (The Judicial Conference of the United States), popřípadě můţe
podniknout oba tyto kroky zároveň. Soudcovská konference má právo případ dále
vyšetřit a popřípadě většinovým hlasováním rozhodnout o předání případu
s doporučením impeachmentu Sněmovně reprezentantů.90 Tento
86

zákon sehrál

Zákon byl novelizovaný roku 2002 zákonem the Judicial Improvements Act.
Soudní rady působí v kaţdém soudním obvodě (circuit) a sestávají z předsedy odvolacího soudu a
sudého počtu soudců odvolacích a okresních soudů. Jejich úkolem je vydávat příkazy pro efektivní a
rychlý výkon spravedlnosti (administration of justice) v rámci daného obvodu. (SMELCER, Susan N.;
PALMER, Betsy. Senate.gov [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04]. The Role
of the House of Representatives in Judicial Impeachment Proceedings: Procedure, Practice, and Data.
Dostupné z WWW: <http://sitc.senate.gov/pdf/R41110.pdf>.)
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Disciplinární opatření můţe mít podobu napomenutí, pokárání nebo dočasného zproštění úřadu
(temporary suspension). [Gerhardt 2000: 100]
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Soudcovská konference je instituce, kterou Kongres zřídil v roce 1922 a která funguje pod vedením
předsedy Nejvyššího soudu. Dále jsou v konferenci zastoupeni předsedové odvolacích soudů, předseda
Soudu pro mezinárodní obchod (the Court of International Trade) a za kaţdý obvod jeden soudce
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významnou roli jiţ v 80. letech a je povaţovaný za významný fenomén v procesu
impeachmentu, jelikoţ zdokonaluje kontrolu špatného chování, jehoţ se soudci napříč
Spojenými státy dopouštějí a usnadňuje iniciování procedury ústavní ţaloby. Jak tento
zákon funguje v praxi ukáţu na příkladu soudce Alcee Hastingse, jehoţ impeachment
bude tématem následující případové studie.
Od přijetí zákona the Judicial Conduct and Disability Act v roce 1980 iniciovala
Sněmovna reprezentantů vyšetřování čtrnácti federálních soudců a z toho v šesti
případech byla rezoluce poţadující vyšetřování (nebo impeachment) doprovázená
zprávou od Soudcovské konference, která doporučovala vznesení ústavní ţaloby. Ani
jeden ze soudců, proti kterému Soudcovská konference postoupila stíţnost Sněmovně
reprezentantů, nezůstal v úřadě. Harry Claiborne, Alcee Hastings a Walter Nixon byli
obţalováni a na základě rozhodnutí Senátu sesazeni z funkcí. Soudce Robert Collins
v roce 1993 na svou funkci rezignoval poté, co jeho případ Soudcovská konference
předala dolní komoře Kongresu. Další dva impeachmenty, které Soudcovská konference
Sněmovně reprezentantů doporučila, projednával současný 111. Kongres.91 Texaský
soudce Samuel Kent byl obţalovaný Sněmovou reprezentantů v červnu roku 2009 za
sexuální napadení dvou zaměstnankyň soudu a z poskytnutí křivé výpovědi při
vyšetřování tohoto incidentu a rezignoval na svůj post předtím, neţ byl zahájen proces
před Senátem. Zatím posledním soudcem, jehoţ impeachment Soudcovská konference
iniciovala, byl soudce Okresního soudu G. Thomas Porteous Jr.92 Thomas Porteous byl
do funkce soudce okresního soudu v Louisianě jmenovaný v roce 1994 prezidentem
Clintonem. Sněmovna reprezentantů proti němu vznesla ústavní ţalobu v březnu 2010 a
obţalovala ho z korupce a poskytnutí křivé přísahy. Osmého prosince 2010 senátoři
soudce Porteouse shledali vinného ze čtyř bodů obţaloby a Porteous se tak stal osmým
soudcem v historii Spojených států amerických odvolaným z úřadu prostřednictvím
impeachmentu.93 Senátoři nejenţe Thomase Porteouse zbavili úřadu, nýbrţ mu uloţili i
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trest zákazu zastávat jinou čestnou nebo placenou funkci ve Spojených státech
v budoucnosti (hlasy 92 ku 4).94

4.1 CASE STUDY: ALCEE L. HASTINGS
Alcee Hastings se v roce 1989 stal teprve šestým soudcem v historii Spojených států
amerických, který byl na základě impeachmentu zproštěn své funkce. Federálním
soudcem na Floridě byl jmenovaný prezidentem Jamesem Carterem o deset let dříve,
roku 1979 ve svých čtyřiceti sedmi letech jako vůbec první Afroameričan. 95 [Volcansek
1993: 68] Impeachment, jemuţ byl Hastings v letech 1988 - 1989 podroben, je
specifický hned z několika důvodů. Je to jediný případ v historii Spojených států
amerických, kdy byl federální úředník - v tomto případě soudce nejprve souzen a
osvobozen v trestním soudním řízení a posléze obţalován Sněmovnou reprezentantů za
tentýţ trestný čin. Dále je na tomto případě pozoruhodné to, ţe soudce Hastings,
přestoţe byl v roce 1989 usvědčen a prostřednictvím impeachmentu zbaven úřadu, roku
1992 kandidoval a byl zvolen do samotné Sněmovny reprezentantů (za Demokratickou
stranu – pozn.), která proti němu vznesla ústavní ţalobu, coţ se předtím v historii
Spojených států ještě nikdy nestalo. Hastings v současnosti ve sněmovně zastává jiţ své
deváté funkční období.96 Impeachment soudce Hastingse má i další specifikum:
Hastings se stal teprve druhým federálním soudcem, který byl zproštěn funkce na
základě doporučení Soudcovské konference, která v roce 1980 přijetím zákona the
Judicial Conduct Act získala pravomoc vznášet proti soudcům stíţnosti a doporučit
zahájení impeachmentu Sněmovně reprezentantů. Dalším specifikem Hastingsova
případu je počet bodů obţaloby, které dolní komora proti soudci přijala: bylo jich
rovných sedmnáct, coţ je nejvyšší počet v dosavadní historii. Kromě toho Alcee
Hastings jako druhý obţalovaný v historii Spojených států (první byl Charles Swayne
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v roce 1905) ţádal po Senátu financování své obhajoby během procesu. 97 Hastingsův
impeachment byl skutečně doprovázen mnoha specifickými okolnostmi a jiţ v jeho
průběhu kolem něj vyvstala celá řada znepokojujících otázek. Porušil proces
impeachmentu ústavní zákaz dvojího stíhání za tentýţ čin? Byl proces spravedlivý,
ačkoli se zakládal výhradně na nepřímých důkazech? Bylo pravdivé Hastingsovo
tvrzení, ţe impeachment byl rasově motivovaný? Do popředí se také dostala snad
nejdiskutovanější a stále nezodpovězená otázka týkající se federálního impeachmentu
vůbec: jaké chování veřejně činných osob znamená adekvátní příčinu pro zahájení
procesu impeachmentu? Existuje skutečně mnoho důvodů, proč je impeachment soudce
Hastingse povaţován za mezník a významný precedens v dosavadní historii Spojených
států amerických. Tento případ nejenţe jasně ukázal rozdílnost impeachmentu a
standardního trestního řízení, zejména co se týče poţadavků na důkazy a standardů pro
jejich posuzování, ale především dokázal, ţe osvobození v trestním řízení dotyčného
úředníka neochrání před impeachmentem, alespoň pokud se činy, za které byl souzen,
vztahují k výkonu jeho funkce. [Van Tassel, Finkelman 1999: 13]

4.1.1 ALCEE L. HASTINGS
Alcee Lamar Hastings se narodil roku 1936 ve městě Altamonte Springs na Floridě.
Studoval na Howard University Law School ve Washingtonu D.C., odkud byl ovšem
vyloučen za špatné studijní výsledky a v roce 1958 dokončil studium na Fisk University
v Nashvillu v Tennessee, kde získal titul Bachelor of Arts. Právnický titul Juris Doctor
získal roku 1963 na floridské univerzitě Florida A&M University. Právnické praxi se
Hastings věnoval od roku 1963 ve Fort Lauderdale na Floridě, neţ ho floridský
guvernér Ruben Askew v roce 1977 jmenoval do funkce soudce obvodního soudu
(circuit court judge) v Broward County na Floridě. Hastings se aktivně zajímal o
politiku a celkem osmkrát se ucházel o veřejnou funkci, ale pokaţdé neúspěšně.
Například v roce 1970 kandidoval za Demokratickou stranu do Senátu za stát Florida,
ale byl poraţen v primárních volbách kandidátem Lawtonem Chilesem. O šest let
později, v roce 1976, se angaţoval v prezidentské kampani Jamese Cartera, během níţ
spolupracoval mimo jiné s Williamem Bordersem, právníkem s bohatými politickými
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konexemi z Washingtonu D.C.98 Jakmile se objevilo volné místo (post byl nově
vytvořený) na federální soudní stolici ve floridském jiţním okrsku (the Southern
District of Florida), Hastings o něj usilovně bojoval a William Borders byl jedním
z těch, kteří jeho kandidaturu podporovali. [Volcansek 1993: 69-70] Hastings ve svém
snaţení uspěl a do funkce okresního soudce na Floridě byl jmenován prezidentem
Spojených států Jamesem Carterem 28. srpna 1979. Carterovo jmenování bylo 31. října
téhoţ roku potvrzeno Senátem a 2. listopadu se Alcee Hasting ujal funkce, v níţ setrval
téměř deset let, neţ byl 20. října roku 1989 zbaven funkce prostřednictvím
impeachmentu.99

4.1.2 PROCES PŘED SOUDEM
Impeachmentu soudce Alcee Hastingse předcházel soudní proces v letech 1981 aţ 1983.
Podnět k Hastingsovu trestnímu stíhání za korupci inicioval William Dredge, zločinec
dlouhodobě zapojený do organizovaného zločinu, který v červenci 1981 informoval
státní zastupitelství v Miami o korupční aféře, do níţ byl kromě soudce Hastingse
zapojený také prominentní právník a Hastingsův přítel William Borders. Korupční
kauza se týkala trestního procesu U.S. v. Romano, který měl v kompetenci Hastingsův
soud. Frank a Thomas Romanovi byli koncem roku 1980 usvědčeni z vyděračství a
v roce 1981 čekali na rozhodnutí soudu ohledně výše trestu a zabavení jejich majetku
v souladu se zákonem the Racketeering and Corrupt Organization Act. Soudce Alcee
Hastings v květnu 1981 nařídil zabavení majetku obţalovaných ve výši 1,2 milionu
dolarů a v červenci 1981 Franka a Thomase Romana odsoudil ke třem letům vězení.
William Borders následně inicioval plán, podle nějţ měl Hastings za úplatek tresty
oběma odsouzeným sníţit a poţádal Williama Dredge, aby kontaktoval odsouzené
Franka a Thomase Romana a zprostředkoval jim informaci, ţe za 150 tisíc dolarů můţe
do jejich případu zasáhnout a ovlivnit výši trestu. [Volcansek 1993: 70]
Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s FBI potřebovalo Dredgeovu výpověď
prověřit a zahájilo operaci s krycím názvem „Apple Eye“. Dredge domluvil schůzku
s Bordersem, na kterou dorazil společně s Paulem Ricem, agentem FBI, který se

98

Borders byl bývalým prezidentem Národní advokátní komory (National Bar Association) a prezident
Jimmy Carter ho mimo jiné jmenoval do Komise pro soudcovské jmenování (Judicial Nominations
Commission) pro Kolumbijský distrikt. [Kyvig 2008: 289]
99
Fjc.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-05]. Biographical Directory of Federal Judges. Dostupné z WWW:
<http://www.fjc.gov/servlet/nGetInfo?jid=996&cid=999&ctype=na&instate=na>.

41

vydával za Franka Romana. Rico byl po celou dobu schůzky odposlouchávaný
a Borders (který Franka Romana nikdy předtím neviděl) se s ním dohodl na sníţení
trestů na probaci (podmínečné propuštění) a vrácení přibliţně 850 tisíc dolarů
v hotovosti za úplatek 150 tisíc dolarů, přičemţ značná část této sumy měla jít soudci
Hastingsovi. Hastings měl dohodu potvrdit tím, ţe se 16. září 1981 v osm hodin večer
dostaví na večeři do hotelu Fontainbleau v Miami, kam posléze spolu se svou
partnerkou skutečně dorazil. Rico následně předal Bordersovi první část úplatku ve výší
25 tisíc dolarů a přibliţně o tři týdny později soudce Hastings vydal rozsudek, který
anuloval předchozí tresty a nařídil vrácení přibliţně 800 tisíc dolarů Frankovi a
Thomasovi Romanovi. Zbytek úplatku Borders od agenta Rica převzal o tři dny později
v hotelu Marriot ve Washingtonu, D.C. a byl zatčen neprodleně poté, co se peněz
zmocnil (z tohoto důvodu nikdy nebylo moţné dokázat, ţe by soudce Hastings peníze
skutečně převzal). Hastings se o Bordersově zadrţení dozvěděl chvíli poté, co dorazil do
Washingtonu D.C., kde se měl účastnit večírku Advokátní komory (the National Bar
Association), a okamţitě hlavní město opustil. Udělal to ale neobvyklým způsobem a
neobvyklou cestou: odletěl na Floridu z letiště v Baltimoru, kam musel jet hodinu
taxíkem, ačkoliv mohl letět z letiště Washington National Airport, které bylo od jeho
hotelu vzdálené pouhých deset minut cesty. Na letišti si ještě vyřídil několik
podezřelých telefonátů z různých telefonních automatů. Ţalobce později na základě
vyšetřování došel k závěru, ţe Hastings chtěl tímto způsobem uprchnout z Washingtonu
a vyhnout se tak FBI. [Kyvig 2008: 290] O dva měsíce později Velká porota obvinila
Alcee Hastingse a Williama Borderse z korupce a maření soudního procesu. Oba
procesy soud projednával odděleně a Borders byl soudem v Atlantě v březnu 1982
usvědčený a odsouzený k pěti letům vězení. Ţalobci byli tehdy přesvědčeni o jeho
kooperaci s Hastingsem, který byl poté rovněţ obţalovaný ze spiknutí s úmyslem
přijetí úplatku a z nezákonného ovlivňování a maření soudního rozhodnutí a dostal se
před soud o rok později. Hastingsův proces se odehrával v Miami na Floridě na přelomu
ledna a února 1983. Faktem je, ţe ţalobce musel veškerá obvinění zakládat na
nahodilých a nepřímých důkazech, jelikoţ ţádný přímý důkaz o Hastingsově trestné
činnosti nebyl během procesu předloţen. [Volcansek 1993: 69] William Borders trval
na to, ţe Alcee Hastings v plánu nijak nefiguroval a odmítl během procesu jakkoliv
spolupracovat. Pro obţalobu bylo proto klíčové jednak svědectví agenta Paula Rica,
dále účast soudce Hastingse na večeři v hotelu Fointainbleau (kde byl sledovaný agenty
FBI), načasování vyneseného rozsudku v případě U.S. v. Romano a zejména telefonní
42

rozhovor mezi Bordersem a Hastingsem z 5. října 1981 (v předvečer vynesení nového
rozsudku). Ţalobce Reid Weingarten se před soudem snaţil prokázat, ţe Hastings a
Borders spolu tehdy mluvili v kódované řeči a ţe dopis pro jistého Hemphilla Pridea, o
němţ se zmiňovali, ve skutečnosti znamenal soudní rozhodnutí, které měl soudce
Hastings

vynést

následující

den.

Hastingsův

„únik“

z Washingtonu

(odkud

mimochodem neodjel k sobě domů, nýbrţ do bytu své snoubenky, kde ho ale ještě ten
večer objevila FBI) byl také jedním ze stěţejních důkazů. Proces byl ukončený 4. února
1983, kdyţ se porota po více neţ sedmnáctihodinovém vyjednávání vrátila do soudní
síně a předsedající soudce Edward T. Gignoux vynesl rozsudek, ţe soudce Alcee
Hastings je nevinný. Ačkoliv se Hastings mohl radovat ze svého vítězství, během
soudního procesu se dopustil několika výroků, které spustily řadu otázek ohledně
mravnosti a etiky týkající se jak jeho chování během soudního procesu, tak jeho
působení na postu soudce. Hastings například prohlásil, ţe způsob jakým vykonával
svou práci se můţe zdát neetický, ale v ţádném případě není trestný. Později připustil,
ţe některé z věcí, které řekl, by mohly vést k dalším sankcím na základě zákona the
Judicial Conduct Act, ale chvástal se, ţe z impeachmentu strach nemá. [Volcansek
1993: 75-83]

4.1.3 IMPEACHMENT
Zanedlouho po skončení soudního procesu se objevilo podezření, ţe Hastings během
soudu lhal a falšoval důkazy za účelem dosáhnout osvobozujícího rozsudku.100 Dva
soudci okresního soudu a členové Soudní rady, Terrell Hodges a Anthony Alaimo, se
17. března 1983 rozhodli podat v jedenáctém soudním obvodě na soudce Hastingse
stíţnost. Stíţnost obsahovala šest bodů, v nichţ soudce porušil soudcovský etický kodex
(the Code of Judicial Conduct) a obviňovala ho mimo jiné z falešné obhajoby během
procesu. Soudce Hodgese a Alaima k podání stíţnosti přimělo zejména rozhodnutí
soudce odvolacího soudu Franka Johnsona z Alabamy, jehoţ oba respektovali, a který u
soudu zamítl odvolání Williama Borderse. Borders se snaţil předchozí verdikt zvrátit
tvrzením, ţe sám nemůţe být odsouzen za spiknutí, načeţ soudce Johnson ve svém
rozhodnutí uvedl, ţe ţalobci Hastingsovo zapojení do spiknutí dostatečně prokázali.
[Volcansek 1993: 83-84]
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Předseda obvodního soudu, soudce John Godbold, stíţnost posoudil a jmenoval
pětičlenný výbor soudců, který se měl stíţností dále zabývat a měl vést potřebné
vyšetřování. Kromě samotného Godbolda byl ve výboru zastoupený také soudce Frank
M. Johnson, který rozhodoval u odvolacího soudu v případě U.S. v. Borders, a další tři
soudci okresních soudů. Výbor pro účely vyšetřování mimo jiné najal právníka Johna
Doara, který se v roce 1974 proslavil vyšetřováním aféry Watergate. Vyšetřování
Hastingsova případu trvalo celé tři roky a náklady na něj převyšovaly dva miliony
amerických dolarů. Vyšetřovací výbor měl k dispozici všechny důkazní materiály
ze soudních procesů proti Bordersovi a Hastingsovi, ale nové vyšetřování bylo
podstatně dalekosáhlejší. Hastings se vyšetřování pokusil zvrátit podáním ţaloby
k soudu, v níţ napadal zákon the Judicial Conduct Act. Jeho ţaloba se opírala o tvrzení,
ţe zákon zasahuje do nezávislosti soudnictví, jelikoţ na soudní moc deleguje pravomoc
impeachmentu a je tudíţ v rozporu s teorií oddělení mocí. Soudce odvolacího soudu
Gerhardt Gessel jeho námitku zamítl s tím, ţe Hastings si plete nezávislost soudnictví se
svou touhou po nespoutané osobní nezávislosti. John Doar a jeho kolega Steward Webb
mezitím pokračovali ve vyšetřování a do roku 1985 shromaţďovali důkazy, pátrali po
svědcích a přijímali jejich výpovědi. Počátkem května 1985 předseda vyšetřovacího
výboru soudce Godbold nařídil na 20. května 1985 zahájení přelíčení, které bylo
ukončené v červenci 1986 a v srpnu výbor vydal své závěrečné rozhodnutí. Ačkoliv
nakonec zamítl pět ze šesti bodů stíţnosti soudců Hodgese a Alaima, došel k závěru, ţe
se Hastings skutečně angaţoval v korupční aféře, úmyslně lhal, poskytl křivou přísahu a
manipuloval s důkazy během svého soudního procesu. Výbor 2. září 1986 jednohlasně
schválil doporučení dalšího postupu s tím, ţe chování Hastingse můţe být důvodem
k zahájení impeachmentu, ačkoliv byl soudce jiţ osvobozen v soudním procesu.
Následující den výbor své závěry a doporučení postoupil Soudcovské konferenci
Spojených států. Ačkoliv se Konference sešla hned po několika dnech, přijala další
opatření aţ v březnu 1987, kdy se konalo její pravidelné zasedání. Sedmnáctého března
1987 Sněmovně reprezentantů oficiálně doporučila zahájit impeachment a předala
případ Soudnímu výboru sněmovny. [Volcansek 1993: 84-91]
Zpráva Soudcovské konference, která prokazovala, ţe impeachment soudce Hastingse
je oprávněný, se dostala na agendu Sněmovny reprezentantů 23. března 1987. V
Soudním výboru sněmovny ovšem scházelo nadšení pro vyřešení tak nesnadného úkolu,
jakým je impeachment. Sněmovna měla stále v ţivé paměti poslední impeachment
Harryho Claiborna z roku 1986, který byl sloţitý a časově náročný navzdory tomu, ţe
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byl Claiborne narozdíl od Hastingse u soudu shledán vinným. Hastingsovo obviňování
z rasismu bylo navíc pro členy Sněmovny reprezentantů, kteří v podzimních volbách
roku 1988 usilovali o znovuzvolení, více neţ nepohodlné. Většina kongresmanů proto
doufala, ţe Hastings jako mnozí soudci před ním rezignuje, coţ se ovšem nestalo.
Předsedovi soudního výboru, Peterovi Rodinovi, se nakonec podařilo přesvědčit
sněmovní podvýbor (Judiciary Committee on Criminal Justice), v čele s předsedou
Johnem Conyersem aby práci na případu převzal. [Volcansek 1993: 103-104] John
Conyers byl jako jeden ze zakladatelů organizace zastupující Afroameričany v
americkém Kongresu (the Congressional Black Caucus) povaţován za ideální volbu a
Peter Rodino se domníval, ţe jeho rozhodnutí bude většina členů Sněmovny
respektovat. Conyersův výbor během dvou měsíců důkladně posuzoval všechny
materiály dostupné k Hastingsově případu. Analyzoval zprávy FBI, dokumentaci od
Velké poroty a materiály ze soudních procesů Hastingse a Borderse a z procesu United
States v. Romano. [Kyvig 2008: 293]
V květnu 1988 Conyersův sněmovní podvýbor zahájil přelíčení, během nějţ bylo
vyslyšeno dvanáct svědků. V procesu nastal jediný obrat, a to díky svědectví profesora
Rogera W. Shuye, lingvisty z Georgetownské univerzity, který analyzoval konverzaci
z 5. října 1981 mezi Bordersem a Hastingsem a potvrdil, ţe onoho dne spolu Borders a
Hastings skutečně mluvili šifrovanou řečí. William Borders před výborem opět odmítl
vypovídat, stejně jako během svého i Hastingsova soudního procesu, přičemţ moţnost
vypovídat odmítl i Alcee Hastings. Výbor tak po pouhých sedmi dnech výslechu svědků
slyšení ukončil a v červenci se sešel znovu, aby projednal rovných sedmnáct bodů
obţaloby proti Alcee Hastingsovi. [Volcansek 1993: 104-106] První bod obţaloby byl
zásadní, jelikoţ shrnoval nejzávaţnější Hastingsovo provinění. Hastings v něm byl
obţalovaný z účasti na spiknutí s Williamem Bordersem s úmyslem sníţit trest
obţalovaným v procesu United States vs. Romano za úplatek 150 tisíc dolarů.101 V
dalších čtrnácti bodech byl Hastings obţalován ze lţi nebo padělání důkazů během
svého soudního procesu. Důleţitý byl šestnáctý bod obţaloby, který obsahoval
nesouvisející obvinění, podle kterého Hastings v roce 1985 porušil své povinnosti
soudce a vyzradil Stephenovi Clarkovi (tehdejšímu starostovi Miami) důvěrné
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informace o odposleších FBI, čímţ ho varoval, ţe je sledovaný a zmařil vyšetřování
jeho činnosti. Poslední sedmnáctý bod obţaloby shrnoval šestnáct předešlých bodů a
obţaloval Hastingse mimo jiné z narušení důvěry v bezúhonnost a nestrannost
soudnictví Spojených států.102 Conyersův výbor doporučil všech sedmnáct bodů
obţaloby Soudnímu výboru Sněmovny, který je rovněţ bez výjimky schválil. [Kyvig
2008: 294]
Sněmovna reprezentantů se sešla 3. října 1988, aby o bodech obţaloby Alcee Hastingse
hlasovala. John Conyers sněmovně předloţil zprávu Soudního výboru a v emocionálním
projevu, za nějţ sklidil potlesk vestoje, mimo jiné prohlásil, ţe z počátku byl vůči
obvinění Alcee Hastingse skeptický, avšak vyšetřování, které uskutečnil jeho podvýbor,
ho o vině Alcee Hastingse přesvědčilo. Conyers se v projevu pokusil odstranit veškeré
pochybnosti o soudcově vině a jednoznačně vyloučil alternativu, ţe by byl jeho proces
jakkoli ovlivněný rasismem. [Kyvig 2008: 294-295] Slova se ujal také předseda
soudního výboru Peter Rodino a upozornil na novou situaci, kdy Sněmovna poprvé
rozhoduje o obţalobě federálního soudce, který byl nejprve zproštěn viny v trestním
procesu. Rodino zdůraznil, ţe proces před soudem a impeachment jsou dva oddělené a
rozdílné procesy, které se liší především v tom, ţe Sněmovna reprezentantů nemá za
úkol soudce Hastingse potrestat. [Volcansek 1993: 107] Výsledek hlasování o Rezoluci
č. 499 (the House Resolution 499), jíţ byl Alcee Hastings formálně obţalován, byl
podle očekávání v Hastingsův neprospěch. Sněmovna schválila všechny body obţaloby
hlasy 413 ku 3 (proti rezoluci hlasovali pouze demokratičtí poslanci). Demokratická
strana měla ve 100. americkém Kongresu, který zasedal v době od 3. ledna 1987 do 3.
ledna 1989, většinu jak v Senátu, tak ve Sněmovně reprezentantů. Sloţení tehdejší
sněmovny bylo následující: ze 435 členů reprezentovalo 257 poslanců Demokratickou
stranu, zatímco Republikánskou stranu 178 poslanců. [Wilson 1995: 377] Obţaloba
soudce Hastingse byla tudíţ výsledkem konsenzu demokratických i republikánských
poslanců. Sněmovna následně jmenovala Petera Rodino, Johna Conyerse, Dona
Edwardse, Johna Bryanta, Hamiltona Fishe a George Gekase do výboru sněmovních
prokurátorů (the House managers), pověřeného vystupovat jako ţalobce v procesu před
Senátem. [Volcansek 1993: 107]
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Rezoluci o impeachmentu Alcee Hastingse Sněmovna reprezentantů oficiálně
prezentovala Senátu 9. října 1988 a Senát se v tu chvíli musel vypořádat s neobvyklou
situací. Vůbec poprvé v historii totiţ horní komora amerického Kongresu projednávala
dva procesy impeachmentu současně (o tři měsíce dříve Senát obdrţel body obţaloby
proti soudci Walteru Nixonovi) a řešit dvě v podstatě výjimečné situace najednou bylo
pro Senát jak časově, tak personálně náročné. [Kyvig 2008: 295]
Projednávání impeachmentu v Senátu bylo zahájeno 15. března 1989. Alcee Hastings
toho dne předstoupil před Senát se ţádostí o ukončení procesu a zamítnutí všech bodů
obţaloby se zdůvodněním, ţe tento druhý proces znamená dvojí stíhání za tentýţ čin.
Následující den Senát na uzavřeném jednání debatoval dvě hodiny a

nakonec se
103

rozhodl Hastingsově námitce nevyhovět a ţádost zamítl ji 92 hlasy ku 1.

Téhoţ dne

se Senát se podruhé v historii (poprvé v roce 1986 při impeachmentu soudce Harryho
Claibornea) rozhodl vyuţít tzv. pravidla XI.104 a postoupit impeachment speciálnímu
výboru, který bude zkoumat důkazy a vyslýchat svědky (dále také „důkazní výbor“).
Toto rozhodnutí bylo pro Senát výhodné zejména z časových důvodů, jelikoţ se
senátoři mohli věnovat urgentnějším záleţitostem a vykonávat svou rutinní agendu.
Dvanáctičlenný výbor, který Senát ustanovil 16. března 1989 přijetím rezoluce č. 38,
byl sloţený ze šesti demokratů a šesti republikánů. Předsedal mu demokratický senátor
Jeff Bingaman, zatímco republikánský senátor Arlen Specter zastával funkci
místopředsedy. Úkolem výboru nebylo učinit jednoznačné doporučení Senátu o vině
nebo nevině, ale vyslechnout svědecké výpovědi, analyzovat fakta a následně o nich
informovat Senát.105 V období od dubna do července 1989 se důkazní výbor scházel jen
sporadicky a neţ začalo samotné slyšení, Hastings se opět pokusil proces přerušit nebo
alespoň zkomplikovat. Tým jeho obhájců zopakoval poţadavek na poskytnutí
finančních prostředků, které by pokryly Hastingsovy výdaje na obhajobu, který výbor
pochopitelně zamítl. Hastings se také pokusil napadnout roli důkazního výboru a
namítal, ţe veškeré svědectví a důkazy musí vyslechnout a posoudit celý Senát a jelikoţ
je tento úkol svěřen výboru, je mu upřeno právo na spravedlivý proces. Avšak ani
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s touto námitkou Hastings neuspěl a soudce Gerhard Gessel ji 5. července zamítl. 106
Výslech svědků a projednávání důkazů probíhalo od 10. července do 3. srpna 1989.
Výbor vyslechl celkem padesát pět svědků a slyšení bylo ukončeno poté, co Jack Bryant
za Sněmovní prokurátory a Terry Anderson, právní zástupce Alcee Hastingse, přednesli
své závěrečné argumenty. Výbor své závěry shrnul do dokumentu o 172 stránkách a
tento report předloţil 2. října 1989 Senátu. [Volcansek 1993: 109-113]
V Senátu 18. října 1989 opět zazněla slova „Hear ye, hear ye, hear ye“, jimiţ Velitel
stráţe svolával zasedání Senátu jako nejvyšší soudní instance rozhodující o
impeachmentu.107 Závěrečné jednání o impeachmentu soudce Alcee Hastingse bylo
zahájeno a před senátory jako ţalující strana předstoupili sněmovní prokurátoři a proti
nim Hastingsovi obhájci. Senát měl k dispozici nejen závěrečnou zprávu důkazního
výboru, ale také video záznam jednání a mnoţství důkazních materiálů. Pro závěrečnou
argumentaci dostaly obě strany dvouhodinový prostor a zahájili ji sněmovní prokurátoři.
John Conyers ve svém působivém projevu vyjádřil smutek nad odchodem jednoho
z mála soudců černé pleti, kteří působí ve federálním soudnictví, ale zdůraznil, ţe
mnoţství důkazů jasně hovoří pro jeho odvolání z funkce.108 Svůj závěrečný projev, za
který sklidil potlesk na galerii, pronesl také Alcee Hastings. Jednání bylo ukončeno a
následující den Senát vyjednával během neveřejného zasedání téměř sedm a půl hodiny.
[Volcansek 1993: 113-114]
Den nato 20. října 1989 dočasný předseda Senátu (President pro tempore) Robert Byrd
svolal Senát, aby hlasoval o impeachmentu a vynesl závěrečný verdikt. K usvědčení
obţalovaného Senát potřeboval hlasy šedesáti pěti senátorů z devadesáti pěti
přítomných a hlasujících. Robert Byrd senátorům poloţil otázku: „Senators, how say
you? Is the respondent, Alcee L. Hastings, guilty or not guilty?“109 a Hastings byl
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následně senátory usvědčen hned v prvním a rozhodujícím bodě obţaloby, podle
kterého se měl účastnit spiknutí s Williamem Bordersem s úmyslem získat úplatek od
Franka a Thomase Romana. Pro jeho vinu hlasovalo šedesát devět senátorů, zatímco pro
nevinu dvacet šest. Senát tak o čtyři hlasy přesáhl potřebnou dvoutřetinovou většinu a
v tomto okamţiku bylo o sesazení Alcee Hastingse z postu federálního soudce jiţ
rozhodnuto, jelikoţ usvědčení v jednom bodě obţaloby je pro zbavení úřadu dostatečné.
[Kyvig 2008: 301] Z dalších osmi bodů obţaloby, které se všechny týkaly křivých
výpovědí a falšování důkazů během soudního procesu, ho Senát shledal vinným v sedmi
bodech. Pouze u šestého a méně důleţitého bodu nedosáhl potřebné dvoutřetinové
většiny. Na základě předchozí dohody senát nehlasoval o bodech 10 aţ 15, jelikoţ
výsledky byly předem rozhodnuté hlasováním o předešlých bodech. Hastings byl
jednoznačně shledán nevinným v bodě 16, v němţ byl nařčen z vyzrazení tajných
odposlechů starostovi Miami Clarkovi. V tomto bodě hlasovalo pro Hastingsovu nevinu
všech 95 senátorů. Dvoutřetinové většiny nebylo dosaţeno ani v posledním sedmnáctém
bodě, který shrnoval všech šestnáct předchozích, pravděpodobně z toho důvodu, ţe
obsahoval i sporné obvinění z odhalení odposlechů. [Volcansek 1993: 115] Celkově tak
Senát usvědčil Alcee Hastingse v osmi bodech obţaloby z celkových sedmnácti a
dočasný předseda Senátu Robert Byrd nařídil jeho sesazení z postu federálního
soudce.110 Senát nicméně nevyuţil své ústavní pravomoci a nehlasoval o zákazu Alcee
Hastingse zastávat v budoucnosti jiný úřad ve sluţbách Spojených států.
Rozloţení hlasů v Senátu bylo zřetelně nestranické. Leadeři obou politických stran,
demokrat George Mitchell a republikán Robert Dole, hlasovali oba pro Hastingsovo
sesazení z funkce a ani se nepokusili senátorům nařídit stranickou disciplínu. Senát
hlasování o impeachmentu Alcee Hastingse pojal spíše jako záleţitost individuálního
110

Hlasování o jednotlivých bodech obţaloby bylo následující:
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Bod 17: 60 vinen, 35 nevinen, výsledek – nevinen
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svědomí kaţdého senátora. [Kyvig 2008: 302] V důsledku toho senátoři při hlasování
nebyli rozděleni podle stranických ani ideologických linií. Zajímavé je, ţe pro nevinu
Hastingse hlasovali oba předsedové dvanáctičlenného důkazního výboru jmenovaného
senátem, demokrat Jeff Bingaman a republikán Arlen Specter. Oba uvedli, ţe důkazy,
které měli k dispozici, je o Hastingsově vině nepřesvědčily. Arlena Spectera na případu
znepokojovalo zejména to, ţe šlo o první případ, kdy Senát rozhodoval o sesazení jiţ
souzeného a osvobozeného funkcionáře.111 Další členové výboru, kteří hlasovali proti
Hastingsovu odvolání byli demokratický senátor Joseph Lieberman a ve třech bodech
obţaloby rovněţ republikán Slade Gorton. Hastingsovi se sice podařilo přesvědčit o své
nevině značnou část senátorů a navíc během procesu získal cennou pozornost
celostátních médií, nicméně tehdejší nálada v americké společnosti byla v jeho
neprospěch. Během oněch dvou a půl let, kdy byl jeho případ předmětem vyšetřování
v Kongresu, byli veřejní činitelé ze všech politických táborů a ze všech vrstev vládního
aparátu předmětem útoků kvůli zneuţití svých postů a problematika etiky veřejných
činitelů plnila přední stránky novin. Zvyšující se poţadavky na etiku ve veřejných
úřadech a intenzivní pozornost médií věnovaná této problematice měly tudíţ za
výsledek atmosféru, která byla nakloněná Hastingsovu usvědčení a odvolání z úřadu.
[Volcansek 1993: 114-115;102]

4.1.4 SPECIFIKA HASTINGSOVA IMPEACHMENTU A DALŠÍ
KARIÉRA ODVOLANÉHO SOUDCE
Alcee Hastings se nestal jen šestým soudcem v řadě, kterého Senát zbavil funkce, nýbrţ
se stal prvním, kterého Senát shledal vinným, ačkoliv si od poroty v trestním řízení
vyslechl osvobozující rozsudek. Fakt, ţe trestní tribunál Hastingse osvobodil, vnesl do
případu novou proměnnou a nastolil otázku, zda proces před Sněmovnou reprezentantů
a Senátem neznamená tzv. dvojí stíhání pro tutéţ věc (double jeopardy). Dvojí stíhání
pro tentýţ prohřešek zakazuje pátý dodatek ústavy Spojených států amerických: „Nikdo
nesmí být dvakrát trestán ohroţením ţivota nebo zdraví pro týţ poklesek“

111

113

Ještě neţ

JOHNSTON, David. Nytimes.com [online]. 1989-10-21 [cit. 2011-01-04]. Hastings Ousted As Senate
Vote Convicts Judge. Dostupné z WWW:
<http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE3DD163BF932A15753C1A96F948260&scp=1&
sq=Hastings%20ousted%20As%20Senate%20Vote%20Convicts%20Judge&st=cse>.
113
„Nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb“ Dodatky k ústavě, Článek V. (Lawschool.cornell.edu [online]. [cit. 2011-01-04]. Bill of Rights. Dostupné
z WWW: <http://topics.law.cornell.edu/constitution/billofrights>.)

50

se Hastingsův případ dostal na půdu amerického Kongresu, se otázkou „double
jeopardy“ zabýval vyšetřovací výbor soudců jedenáctého soudního obvodu, předtím neţ
předal doporučení impeachmentu Soudcovské konferenci, která následně doporučila
zahájit impeachment Sněmovně reprezentantů. Výbor došel k závěru, ţe

povaha

impeachmentu je hlavně nápravná a impeachment byl navrţený tak, aby chránil vládní
instituce a veřejný zájem před špatným chováním, které podkopává důvěru lidí
v bezúhonnost ústavních činitelů ve Spojených státech amerických. [Kyvig 2008: 292]
Názor výboru, ţe impeachmentu soudce Hastingse nic nebrání, ovšem celou záleţitost
neukončil a tématika „double jeopardy“ provázela celý Hastingsův proces a do určité
míry se stala jeho hlavním poznávacím znamením. Ačkoliv se argument, ţe dochází
k dvojímu stíhání, které americká ústava zakazuje, ukázal ve srovnání s Hastingsovými
pokusy přiřknout impeachmentu rasový motiv a zvrátit ho několika dalšímu způsoby
(tvrzením o pronásledování ze strany vládních agentů a soudců, vyuţíváním všech
moţných zdrţovacích taktik a obstrukcí atd.) jako nejplodnější a nejefektivnější, ani
v Senátu nenašel dostatečnou podporu. Senátní Výbor pro jednací řád Hastingsovu
stíţnost projednával ještě předtím, neţ bylo zahájeno vyšetřování důkazního výboru, ale
ani zde Hastings neuspěl a Senát námitku zamítl. Hastingsův impeachment byl jak
v samotném Kongresu, tak v tisku a médiích velice diskutovaný a komplikovaný.
Obvinění, ţe je soudce nespravedlivě a opakovaně stíhán se sice nepodařilo jemu ani
jeho obhájcům prokázat, ale princip zakazující dvojí stíhání se ukázal jako velice sporný
a polarizující prvek celého procesu, který měl nesporný vliv na hlasování senátorů.
[Volcansek 1993: 103-104]
Kongres, respektive Senát, nezakázal zastávat v budoucnosti další veřejnou funkci ani
jednomu ze soudců, kteří byli svých postů zbaveni v 80. letech (Harry Claiborne, Alcee
Hastings, Walter Nixon). Opomenutí takto učinit se v daný okamţik nejevilo ani jako
neobvyklé, ani překvapivé, jelikoţ v minulosti k tomuto kroku Senát přistoupil pouze
dvakrát a to při hlasování o impeachmentu soudce Westa H. Humphreyse v roce 1862 a
soudce Roberta W. Archbalda v roce 1913. [Gerhardt 2000: 23] Klauzuli v americké
ústavě, která hovoří o zákazu zastávat jinou veřejnou funkci v budoucnu jako jediném
moţném trestu, následujícím po usvědčení a sesazení z funkce, si Senát tradičně
vykládal jako nepovinnou záleţitost, která má být ponechána na volném uváţení
senátorů. V praxi se senátoři domnívali, ţe zbavení úřadu samo o sobě znamená
dostatečný trest a ostudu, a proto jen málokdy alespoň navrhli uplatnit moţnost tohoto
dodatečného trestu, přičemţ dodatečně své rozhodnutí revidovat by bylo jak pro
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Sněmovnu reprezentantů, tak pro Senát právně a politicky problematické. [Kyvig 2008:
306]
Ačkoliv se můţe zdát, ţe impeachment a s ním spojená hanba nutně znamená konec
kariéry ve veřejné sféře, Alcee Hastingsovi se v 90. letech přes počáteční neúspěchy
podařilo dokázat opak. Po neúspěšné kandidatuře na post guvernéra a Státního
tajemníka (secretary of state) na Floridě kandidoval v roce 1992 na post poslance
Sněmovny

reprezentantů.

[Volcansek

1993:

116]

Hastingsův

demokratický

protikandidát v primárkách neuspěl ve snaze vyuţít impeachment proti němu a Hastings
v boji o nominaci mezi dalšími demokratickými kandidáty těsně zvítězil. S výraznější
převahou byl nakonec do Sněmovny reprezentantů zvolen a stal se tak prvním
kongresmanem černé pleti na Floridě v novodobé historii. Někteří členové Kongresu
vnímali Hastingsovo zvolení do Sněmovny reprezentantů se znepokojením, zatímco jiní
se rozhodli respektovat volbu amerických občanů, kteří Hastingsovu minulost dobře
znali. Postupem času členové Kongresu, ať demokraté nebo republikáni, vesměs přijali
Alcee Hastingse jako pracovitého, srdečného a schopného kolegu. Hastings se stal
členem několika sněmovních výborů a podvýborů a dokonce byl zvolen delegátem
Kongresu v mezivládní organizaci OSCE (the Organization for Security and
Cooperation in Europe). Ačkoli se Alcee Hastings pochopitelně nikdy nedokázal zbavit
svého stigmatu v podobě impeachmentu z 80. let, vybudoval si ve Sněmovně
reprezentantů poměrně úspěšnou kariéru a tím poněkud narušil představu o
impeachmentu jako největší moţné politické potupě. Autoři americké ústavy
impeachment vnímali jako nejzávaţnější moţný projev kritiky a nesouhlasu s chováním
veřejného činitele. Impeachment měl podle jejich představ znamenat ultimátní projev
nesouhlasu, učiněný jednak většinou volených zástupců lidu, a jednak kvalifikovanou
většinou sboru, povaţovaného za ztělesnění vyspělých politických názorů a moudrosti.
Aţ do 90. let 20. století se v podstatě ţádnému federálnímu funkcionáři, který by byl
senátem zbaven svého postu, nepodařilo pokračovat v kariéře ve veřejných sluţbách.
Někteří z úředníků, kteří byli obţalováni Sněmovnou reprezentantů (ovšem nebyli
usvědčeni Senátem), maximálně dokončili své funkční období v úřadě, jako například
prezident Andrew Johnson. Alcee Hastings byl však ze všech odvolaných funkcionářů
v historii Spojených států první, komu se podařilo znovu získat čestnou funkci ve
veřejném úřadě prostřednictvím voličských hlasů. [Kyvig 2008: 306-309]

52

5. IMPEACHMENT PREZIDENTŮ
„Prezident Spojených států bude moci být obviněn ze zneuţití úřadu, souzen, a bude-li
usvědčen ze zrady, úplatkářství nebo jiných velkých zločinů či přestupků, i zbaven
úřadu; poté bude stíhán a potrestán běţným zákonným postupem“. [Hamilton 1994:
370]
Prezident je nejvyšší představitel exekutivní moci ve Spojených státech amerických114.
Je volený sborem volitelů na čtyřleté funkční období a na základě dodatku XXII. k
ústavě (z roku 1951) můţe zastávat svou funkci maximálně dvě po sobě jdoucí volební
období.115 Kromě rezignace, smrti a neschopnosti vykonávat svou funkci můţe
prezident úřad před vypršením funkčního období opustit, pokud bude usvědčen a
zbaven funkce na základě impeachmentu. „Bude-li president zbaven svého úřadu,
zemře-li, odstoupí anebo se stane neschopným k výkonu svých práv a povinností,
přechází jeho úřad na viceprezidenta“. [Ústava, Část II., Oddíl 1.] Ze čtyřiceti čtyř
amerických prezidentů se doposud ústavní ţaloba dotkla pouze třech, přičemţ pouze
dvakrát proces impeachmentu dospěl aţ ke svému konci. První případ, kdy Senát
hlasoval o sesazení nejvyššího exekutivního funkcionáře se odehrával v roce 1868, kdy
byl na půdě Senátu souzen prezident Andrew Johnson. Druhým prezidentem, o jehoţ
sesazení by Senát zcela jistě rozhodoval a pro jehoţ usvědčení by se pravděpodobně
našla dostatečná podpora, by byl Richard Nixon, pokud by ovšem v srpnu 1974
nerezignoval ve chvíli, kdy Soudní výbor Sněmovny reprezentantů doporučil dolní
komoře přijmout body obţaloby a impeachment se jevil jako nevyhnutelný. V roce
1999 došlo v Senátu k hlasování o odvolání prezidenta podruhé, tehdy byl předmětem
vyšetřování Kongresu prezident William J. Clinton. Z uvedeného výčtu vyplývá, ţe
impeachment prezidenta je v amerických dějinách mimořádně výjimečnou a závaţnou
událostí. Jelikoţ se ani v případě prezidenta Johnsona v roce 1868, ani v případě
prezidenta Clintona o 130 let později v Senátu nenašla pro odvolání dostatečná podpora,
doposud nebyl prostřednictvím impeachmentu zbaven úřadu ani jeden americký
prezident. Někteří prezidenti byli nicméně předmětem vyšetřování Kongresu, přičemţ
nejblíţe k vznešení ústavní ţaloby se dostal případ Richarda Nixona.116

114

„Výkonná moc přísluší presidentu Spojených států amerických“. [Ústava, Část II., Oddíl 1.]
Impulsem pro přijetí dodatku a omezení počtu funkčních období bylo prezidentství F.D. Roosevelta,
který byl zvolen čtyřikrát za sebou (během čtvrtého funkčního období zemřel).
116
Mezi prezidenty, kteří byli v minulosti vyšetřovaní, patří: John Tyler, Grover Cleveland, Herbert
Hoover, Harry Truman, Ronald Reagan, George H.W.Bush a George W. Bush. (BAZAN, Elizabeth B. ;
115
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Případy, kdy je předmětem impeachmentu prezident Spojených států amerických, jsou
oproti případům federálních soudců (kteří jsou ve srovnání s prezidentem téměř
anonymní) nesrovnatelně více viditelné a dramatické a vzbuzují ohromnou pozornost
veřejnosti a médií. Ústava impeachment prezidenta a jiných funkcionářů formálně
nerozlišuje: podle ústavy můţe být jak prezident, tak soudce obţalován a sesazen,
pokud se dopustí „velezrady, úplatkářství nebo z jiných těţkých zločinů a trestných
činů.“ [Ústava, Část II., Oddíl 4.] Jediný rozdíl spočívá v tom, ţe procesu proti
prezidentovi předsedá předseda Nejvyššího soudu. Ostatní ustanovení (potřeba
dvoutřetinové většiny senátorských hlasů k usvědčení, tresty v případě odsouzení atd.)
jsou stejná jak pro soudce, tak pro prezidenty.
Proces ústavní ţaloby proti prezidentovi je v kaţdém případě specifický a odlišný od
případů federálních soudců (a dalších funkcionářů, na které se impeachment potenciálně
vztahuje) a to hned z několika důvodů. Prezident plní nejen funkci hlavy státu, vrchního
velitele ozbrojených sil atd., ale jeho post má i silnou symbolickou dimenzi: prezident je
povaţován za symbol státnosti a plní funkci nejen politického, nýbrţ i morálního
leadera národa. Z tohoto hlediska můţeme dojít k závěru, ţe na osobu prezidenta a na
prezidentovo chování by měly být uplatňovány vyšší standardy co se týče čestnosti a
morality a proto by prezident měl být podrobený impeachmentu snadněji neţ jiní
federální funkcionáři. [Van Tassel, Finkelman 1999: 199-200] Existuje však i opačný (a
častěji vyslovovaný) argument, který říká, ţe prezident by neměl být tak snadným
terčem impeachmentu, jelikoţ je do své funkce volený a nikoliv jmenovaný jako
například soudci, kteří mají za normálních okolností moţnost zastávat svou funkci
doţivotně a mohou tak „napáchat více škody“ neţ prezident, který musí po čtyřech
letech usilovat o znovuzvolení a v případě, ţe je znovu zvolen, v úřadě skončí po
dalších čtyřech letech. Dalším argumentem, který hovoří proti aplikování jednotného
standardu na soudce a prezidenty je fakt, ţe impeachment prezidentů mnohem snáze
podléhá stranickým vlivům a politickým frakcím v Kongresu. Prezident má dále oproti
soudcům nesrovnatelně větší moc a zodpovědnost a jeho setrvání v úřadě není narozdíl
od soudců výslovně podmíněno dobrým chováním. S funkcí prezidenta je spojena
obrovská moc a publicita a jeho prohřešky musí v kaţdém případě dosáhnout určité

HENNING, Anna C. Fas.org [online].Congressional Research Service, 2010 [cit. 2011-01-04].
Impeachment: An Overview of Constitutional Provisions, Procedure and Practice. Dostupné z WWW:
<http://www.fas.org/sgp/crs/misc/98-186.pdf>.)
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míry závaţnosti a musí mít dostatečně závaţné důsledky, aby bylo v Kongresu
dosaţeno potřebného konsenzu pro prezidentovo odvolání. [Posner 2000: 103-104]
Jelikoţ historie neposkytuje o impeachmentu prezidentů tolik informací a vodítek, jako
u federálních soudců, je třeba podívat se do minulosti na jediné dostupné precedenty případy prezidentů Andrewa Johnsona, Richarda Nixona a Williama J. Clintona, na
jejichţ základě můţeme posoudit, jaké chování bylo v minulosti důvodem pro vznešení
ústavní ţaloby proti prezidentovi. Vzhledem k tomu, ţe impeachment prezidenta
Clintona bude tématem následující kapitoly, na tomto místě ve stručnosti zmíním
případy Andrewa Johnsona a Richarda Nixona.
Demokrat Andrew Johnson, sedmnáctý prezident Spojených států amerických, do
Bílého domu nastoupil jako bývalý viceprezident poté, co byl zavraţděn prezident
Abraham Lincoln. Příčiny impeachmentu, jemuţ byl jako první americký prezident v
dějinách podroben, souvisí se situací, v níţ se Spojené státy ocitly po skončení občanské
války. Během období opětovného začlenění dobytých jiţních států do unie, tzv.
rekonstrukce (Reconstruction), byly vztahy prezidenta a Kongresu velmi napjaté.
[Heideking 2008: 227-228] Kongres byl ovládaný tzv. radikálními republikány –
zastánci nesmiřitelného postupu vůči Jihu a prezident Andrew Johnson opakovaně
vyuţíval prezidentského veta, aby zabránil přijetí zákonů, které by vůči jiţním státům
aplikovaly odvetná a represivní opatření. Nicméně Johnsonovo počínání v úřadě bylo
v některých ohledech značně kontroverzní: Johnson například odmítal podporovat
rozšiřování práv černošských občanů, zatímco radikální republikáni byly zásadně proti
otroctví a prosazovali plná občanská práva pro občany černé pleti. Další spor prezidenta
a Kongresu se týkal poválečných ekonomických opatření. Kongres proces
impeachmentu

proti

nepohodlnému

prezidentovi

předem

pečlivě

naplánoval.

Republikáni si byli vědomi prezidentova záměru odvolat tehdejšího ministra války
Edwina M. Stantona a v roce 1867 obě komory Kongresu přes prezidentovo veto přijaly
zákon the Tenure of Office Act, který prezidentovi zakazoval odvolat člena kabinetu,
aniţ by Senát jmenoval jeho následovníka. Republikáni impeachment prezidenta ještě
usnadnili tím, ţe do zákona začlenili ustanovení, které říkalo, ţe jakékoliv porušení
tohoto zákona znamená závaţné provinění („high misdemeanor“), tedy de facto
chování zasluhující impeachment. Jakmile Johnson ministra Stantona odvolal, hlasování
o impeachmentu ve Sněmovně reprezentantů přesně kopírovalo stranické linie: proti
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obţalobě prezidenta nehlasoval ani jeden republikán.117 [Turley 1999: 84-87] Sněmovní
prokurátoři 4. března 1868 senátorům prezentovali jedenáct bodů obţaloby prezidenta
Johnsona. Na základě deseti z nich byl Andrew Johnson obţalován z porušení zákonů
the Tenure of Office Act a the Army Appropriations Act a z nabádání veřejnosti k jejich
porušování, zatímco jedenáctý bod vyjmenovával prohřešky, kterých se prezident
dopustil vůči Kongresu a jeho členům. [Van Tassel, Finkelman 1999: 221] Procesu před
Senátem, který byl zahájený 23. března 1868, předsedal tehdejší předseda Nejvyššího
soudu Salmon Chase, respektovaný soudce, který se přiklonil na stranu prezidenta
Johnsona, ačkoliv nesouhlasil s jeho politickými názory. Johnsonův proces je navzdory
tomu oprávněně povaţovaný za příklad zneuţití procesu impeachmentu stranickými
frakcemi v Kongresu. [Turley 1999: 87-90] K odvolání prezidenta Johnsona nakonec
scházel pouze jediný senátorský hlas: pro jeho sesazení z funkce 16. května 1868
hlasovalo 35 senátorů, zatímco 19 senátorů bylo proti. Johnson si vyslechl osvobozující
rozsudek zásluhou sedmi republikánských senátorů, kteří se postavili vlastní straně a
hlasovali ve prospěch prezidenta společně s dvanácti demokraty.118 Nejasnosti ohledně
otázky, zda má Senát vedle privilegia potvrzovat prezidentovy nominace rovněţ právo
zasahovat do odvolání prezidentem jmenovaných funkcionářů, vyřešil v roce 1926
Nejvyšší soud. William Howard Taft, tehdejší soudce Nejvyššího soudu a zároveň
bývalý prezident, v případě Myers v. United States rozhodl, ţe právo odvolat federální
funkcionáře náleţí v souladu s ústavou výhradně prezidentu Spojených států.119
Význam tohoto historicky prvního impeachmentu amerického prezidenta spočívá
zejména ve zjištění, ţe pro úspěšný impeachment prezidenta je nezbytně nutné
dosáhnout v Kongresu konsenzu napříč politickými stranami (bipartisan consensus).
[Turley 1999: 92]
Případ prezidenta Richarda Nixona sice není natolik relevantní, abychom z něj mohli
vyvodit obecnější principy co se týče fungování procedury impeachmentu, rozloţení
hlasů ve Sněmovně reprezentantů a Senátu atd., nicméně významně přispívá
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Poslanci Sněmovny reprezentantů rozhodli o impeachmentu (obţalobě) hlasy 126 ku 47. [Van Tassel,
Finkelman 1999: 226]
118
Senate.gov [online]. [cit. 2011-01-05]. The Senate Votes on a Presidential Impeachment. Dostupné z
WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/The_Senate_Votes_on_a_Presidential_Impeachmen
t.htm>.
119
Senate.gov [online]. [cit. 2011-01-05]. The Senate Votes on a Presidential Impeachment. Dostupné z
WWW:
<http://www.senate.gov/artandhistory/history/minute/The_Senate_Votes_on_a_Presidential_Impeachmen
t.htm>.
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k vysvětlení otázky, jaké prohřešky spáchané prezidentem povaţuje Kongres a veřejnost
za ţalovatelné (impeachable) a neslučitelné s prezidentským postem. Případ prezidenta
Nixona měl mimo to za důsledek otevření debaty o tom, zda rezignace spolehlivě
zabraňuje uplatnění ústavní ţaloby a zda federální funkcionář ve chvíli, kdy dobrovolně
opustí svůj post, pozbývá odpovědnosti za své činy (viz kapitola „Rezignace a
impeachment“).
Republikán Richard Nixon v Bílém domě pobýval od 20. ledna 1969.120 Kdyţ 9. srpna
1974 podepsal rezignační dopis, bylo to vůbec poprvé v historii Spojených států
amerických, kdy se prezident předčasně vzdal svého úřadu. [Heideking 2008: 441]
Nixon rezignaci vnímal jako jediné východisko z vleklé ústavní krize vyvolané aférou
Watergate, která odhalila rozsah nekalých praktik a ilegálních aktivit prezidentových
spolupracovníků během jeho administrativy včetně zneuţívání federálních úřadů a
diskreditace politických rivalů. Rezignace pro Nixona znamenala rovněţ únik před
procesem impeachmentu, jemuţ by s největší pravděpodobností musel čelit.
K vloupání pěti muţů do centrály Demokratické strany v hotelu Watergate ve
Washingtonu D.C. došlo během volebního boje roku 1972. O spojitosti mezi vloupáním
a volební kampaní se prezident Nixon dozvěděl tři dny po incidentu a téměř ihned
zahájil plán, jehoţ cílem bylo utajit souvislost mezi vloupáním a jeho administrativou,
respektive napojení lupičů na tzv. Výbor pro znovuzvolení prezidenta (the Committee to
Re-elect the President – CREEP). V listopadových volbách roku 1972 se Nixonovi
podařilo s převahou zvítězit nad demokratickým protikandidátem, senátorem Georgem
McGovernem z Jiţní Dakoty121, ale aféra Watergate se přesto dostala na veřejnost,
mimo jiné zásluhou reportérů deníku The Washington Post Boba Woodwarda a Carla
Bernsteina122. Soudní výbor Sněmovny reprezentantů, v jehoţ čele stál republikán Peter
W. Rodino, zahájil předběţné vyšetřování aféry v říjnu 1973. Kromě materiálů, které
během vyšetřování nashromáţdily kongresové výbory, poskytl Kongresu značné
mnoţství důkazů speciální ţalobce, který byl pověřený vyšetřováním aféry Watergate a

120

Demokraté měli většinu v obou komorách Kongresu během prvního i druhého funkčního období
prezidenta Nixona. Rozloţení křesel v 91. Kongresu bylo následující: Sněmovna reprezentantů – 243
demokratů a 192 republikánů, Senát – 57 demokratů a 43 republikánů. V 92. Kongresu se situace příliš
nezměnila: Sněmovna reprezentantů - 254 demokratů a 180 republikánů, Senát – 54 demokratů a 44
republikánů. [Wilson 1995: 377]
121
Richard Nixon je v dosavadní historii jediným člověkem, který byl dvakrát zvolen zároveň do funkce
viceprezidenta a prezidenta Spojených států amerických. Funkci viceprezidenta zastával v administrativě
prezidenta Dwighta D. Eisenhowera v letech 1953-1961.
122
Washingtonpost.com [online]. 2011 [cit. 2011-01-04]. The Watergate Story. Dostupné z WWW:
<http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/part1.html>.
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spojitostí s Nixonovou volební kampaní.123 Proces impeachmentu byl zahájený v dubnu
roku 1974. Dvacátého čtvrtého června vydal Nejvyšší soud rozhodnutí v případě United
States v. Nixon a nařídil Nixonovi předat Soudnímu výboru nahrávky z Bílého domu
zaznamenávající rozhovory mezi ním a jeho spolupracovníky. Soudní výbor Sněmovny
reprezentantů 27. července hlasoval o pěti bodech obţaloby Richardu Nixonovi,
přičemţ tři z nich, jimiţ byl prezident Nixon nařčen z bránění spravedlnosti (obstruction
of justice), zneuţití moci a pohrdání Kongresem, schválil.124 První bod obţaloby se
týkal Nixonových snah zatajit informace o vloupání během aféry Watergate a hlasovalo
pro něj dvacet jedna demokratů a šest republikánů (proti hlasovalo jedenáct členů
výboru). Druhým bodem byl Nixon obţalovaný ze zneuţívání federálních úřadů a
agentur (the FBI, the Secret Service, the CIA atd.) během jeho působení v Bílém domě
za účelem zastrašovat politické nepřátele a občany, kteří otevřeně vystupovali proti jeho
administrativě. Tento bod získal o jeden republikánský hlas navíc a byl schválen hlasy
28 ku 10. Základem třetího bodu obţaloby byly prezidentovy snahy obstruovat a zmařit
vyšetřování Kongresu a neuposlechnutí příkazů ze strany Soudního výboru Sněmovny
reprezentantů během vyšetřování. Tento bod obţaloby byl schválen nejtěsnějším
poměrem hlasů: podpořili ho pouze dva republikáni a dva demokraté hlasovali proti,
coţ vedlo k výsledku 21 ku 17. Soudní výbor naopak zamítl bod 4, který Nixona vinil
z daňového podvodu125 a z osobního obohacení se z vládních finančních prostředků a
bod 5, který se týkal bombardování Kambodţi během války ve Vietnamu. V obou
případech hlasovalo 26 členů výboru proti přijetí příslušného bodu, zatímco 12 členů
bylo pro. Pátého srpna 1974 Nixon pod neúprosným tlakem zveřejnil nahrávky
rozhovorů mezi ním a tehdejším šéfem štábu Bílého domu Haldemanem z června 1972,
které byly jasným důkazem prezidentova osobního zapojení do zastírací akce. V tuto
chvíli dali i republikáni zastoupení v Soudním výboru sněmovny najevo, ţe by podpořili
123

V květnu 1973 ministr spravedlnosti Elliot Richardson jmenoval Archibalda Coxe (profesora práv na
Harvardské univerzitě) speciálním vyšetřovatelem skandálu Watergate a pověřil ho vedením operační
skupiny the Watergate Special Prosecution Task Force, která prováděla vyšetřování paralelně s tzv.
Ervinovým výborem (the Ervin Committee), senátním výborem, jehoţ celý název zněl the Senate Select
Committee on Presidential Campaign Activities, a jemuţ předsedal demokrat Sam Ervin. Archibald Cox
byl v průběhu vyšetřování nahrazen Leonem Jaworski. [Van Tassel, Finkelman 1999: 255-257]
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První čtyři body obţaloby v závěru obsahovaly následující ustanovení: „In all of this, Richard M.
Nixon has acted in a manner contrary to his trust as President and subversive of constitutional
government, to the great prejudice of the cause of law and justice and to the manifest injury of the people
of the United States. Wherefore Richard M. Nixon, by such conduct, warrants impeachment and trial, and
removal from office“. [Van Tassel, Finkelman 1999: 263]
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Tento bod obţaloby se stal předmětem sporu během procesu impeachmentu proti prezidentu
Clintonovi, jelikoţ ho prezidentovi obhájci pouţili jako důkaz toho, ţe Sněmovna reprezentantů zpravidla
zamítne obvinění, které přímo nesouvisí s úředními pravomocemi nebo se zneuţitím úřadu. [Turley 1999:
93]
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případný impeachment a 9. srpna prezident Nixon rezignoval. Na jeho místo nastoupil
dosavadní viceprezident Gerald R. Ford, který o měsíc později udělil Richardu
Nixonovi amnestii za všechny trestné činy, kterých se mohl dopustit. [Van Tassel,
Finkelman 1999: 253-260; Turley 1999: 92-93]
Po Nixonově rezignaci se všeobecně předpokládalo, ţe impeachment jiţ není na místě.
V zájmu státu bylo nepochybně vyhnout se dalším kontroverzím a ukončit stávající
ústavní krizi, kterou aféra způsobila. Proces pokračující navzdory prezidentově
rezignaci by byl povaţován za destabilizační a traumatizující. Nixon byl nicméně
obţalovaný z celé řady trestných činů, které váţně narušovaly integritu prezidentského
úřadu a prezident z nich měl vyvodit osobní zodpovědnost (Nixon sice rezignoval, ale
svou vinu nikdy zcela nedoznal). Kongres se mohl rozhodnout pro pokračování
v procesu impeachmentu zejména z toho důvodu, ţe mohl prezidentovi uloţit trest
diskvalifikace do budoucna. Vzhledem k nízké pravděpodobnosti, ţe by měl Nixon
v úmyslu ucházet se o jiný čestný post ve Spojených státech (a ţe byl by schopen ho
získat), uloţení tohoto trestu by mělo spíše symbolickou a „odstrašující“ funkci.
Nicméně funkce impeachmentu nespočívá v potrestání, nýbrţ v nápravě, a pokud by
bylo prezidentovo chování podrobeno veřejnému procesu, Nixon by měl moţnost
pokusit se své chování vysvětlit a obhájit a vyslechl by si od senátorů verdikt ohledně
svého počínání v úřadě. Pokud by došlo k procesu před Senátem, trend v podobě
konsenzu mezi demokraty a republikány (který víceméně panoval v Soudním výboru
Sněmovny reprezentantů) by pravděpodobně pokračoval a proces by byl pro systém
prospěšný hned z několika důvodů. Pokud by byl prezident usvědčen, Senát by dal
veřejnosti jasně najevo, ţe prezident nebyl zbaven odpovědnosti za své jednání a proces
by zejména posílil rovnováhu moci mezi legislativou a exekutivou. Potenciální význam
procesu před Senátem ještě více posílila milost, kterou Gerald Ford Nixonovi udělil.
Z procesu by si v poslední řadě odnesli poučení budoucí prezidenti, kteří by zjistili, ţe
pouhá rezignace nezaručuje únik před procesem v Senátu a zodpovědností. [Turley
1999: 94-96]

5.1 CASE STUDY: WILLIAM J. CLINTON
Bill Clinton se stal druhým prezidentem v dějinách Spojených států amerických, proti
kterému Sněmovna reprezentantů vznesla ústavní ţalobu. Jelikoţ se Andrew Johnson do
úřadu dostal z postu viceprezidenta (do funkce prezidenta nastoupil poté, co byl
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zavraţděn Abraham Lincoln), prezident Clinton se stal prvním zvoleným prezidentem,
který byl podrobený impeachmentu.
Impeachment prezidenta Clintona začal jako vyšetřování finančních transakcí, které se
odehrály více neţ deset let předtím, neţ byl Clinton zvolený prezidentem. Tento případ
se transformoval ve vyšetřování prezidentovy milostné aféry s praktikantkou v Bílém
domě Monikou Lewinskou126 a vyústil aţ v obţalobu ze strany Sněmovny
reprezentantů. Formální obvinění vznesené proti Clintonovi zahrnovalo poskytnutí křivé
přísahy (perjury) před Velkou porotou a bránění spravedlnosti (nebo také „maření
vyšetřování“ - obstruction of justice). Nicméně většina Američanů vnímala Clintonův
impeachment jako vyšetřování prezidentových lţí pod přísahou, kterých se dopustil při
snaze utajit své osobní prohřešky a nevěru. [Kyvig 2008: 311] Zatímco někteří
prezidentovo chování posuzovali jako ohavné a neomluvitelné, pro jiné bylo spíše
pochopitelné a rozhodně nebylo důvodem pro odvolání prezidenta z úřadu. Prezident
Clinton se tak koncem 90. let stal polarizujícím prvkem americké politiky a politické
kultury.
Impeachment prezidenta Clintona bývá často povaţovaný za ukázkový příklad výsledku
stranických sporů v Kongresu. Názor, ţe příčinou impeachmentu prezidenta Clintona
bylo zejména stranictví, částečně podpořili historici a právničtí experti, přičemţ někteří
se dokonce přiklonili k názoru, ţe Clintonův impeachment byl z ústavního hlediska
neplatný, nebo ţe byl pouze výsledkem snah radikální menšiny uvnitř Republikánské
strany (Bílý dům impeachment Billa Clintona od počátku označoval jako „pravicové
spiknutí“ („right-wing conspiracy“)). [Turley 1999: 96]
Pokus zbavit prezidenta Clintona úřadu prostřednictvím impeachmentu znamená do
určité míry přelom v americké politické a ústavní kultuře. Během zdlouhavého
vyšetřování se impeachment ukázal v nepříznivém světle jako politický proces, v němţ
Clintonovi političtí protivníci (po mnoha letech neúspěšných snah prezidenta
zdiskreditovat) pokračovali přes nesouhlas, který vyjádřili američtí občané. Ačkoliv
byla impeachmentem výrazně narušena jak prezidentova osobní autorita, tak i autorita
prezidentského úřadu, Clintonova schopnost vyváznout z procesu impeachmentu
s relativně silnou podporou amerických občanů se stala charakteristickým znakem celé
jeho administrativy. [Kyvig 2008: 310-311]
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Rozhodla jsem se původní jméno Monica Lewinsky pouţívat v jeho české podobě - Monika Lewinská.
Tuto verzi jejího jména v minulosti vyuţívaly i nejrozšířenější české deníky, například MF DNES.
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5.1.1 WILLIAM J. CLINTON
William Jefferson Blythe se narodil roku 1946 ve městě Hope v Arkansasu. Williamův
otec zahynul ještě před jeho narozením a v patnácti letech William oficiálně převzal
jméno nevlastního otce, druhého matčina manţela Rogera Clintona. Bill Clinton byl
úspěšným studentem, studoval na prestiţní Georgetownské univerzitě ve Washingtonu,
díky Rhodesově stipendiu absolvoval studijní pobyt v Oxfordu a v roce 1973 ukončil
studium práv na renomované univerzitě Yale, kde poznal svou pozdější manţelku
Hillary Rodhamovou. V roce 1974 vstoupil do politiky ve státě Arkansas a ucházel se
za Demokratickou stranu o křeslo v Kongresu, byl však těsně poraţen republikánským
protikandidátem. Výraznější úspěch v politické kariéře zaznamenal v roce 1976, kdyţ
byl zvolen arkansaským ministrem spravedlnosti. Dva roky na to byl zvolen
guvernérem státu Arkansas a stal se ve svých dvaatřiceti letech nejmladším guvernérem
v historii Spojených států amerických. [Heideking 2008: 491-492] Funkci guvernéra
zastával (s přestávkou v letech 1981 – 1983) aţ do roku 1992, kdy v prezidentských
volbách porazil úřadujícího prezidenta George Bushe a třetího kandidáta na funkci
prezidenta Rosse Perota.127
Bill Clinton vstoupil do Bílého domu 20. ledna 1993 jako čtyřicátý druhý prezident
Spojených států a jako první demokratický prezident od roku 1980.128 Společně
s viceprezidentem Albertem Gorem reprezentoval novou generaci americké politiky a
Bílý dům byl po dvanácti letech poprvé ovládaný stejnou politickou stranou jako
Kongres. Toto rozloţení sil ovšem nemělo dlouhé trvání, jelikoţ ve volbách v roce 1994
republikáni získali většinu jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu.129 O dva roky
později, v roce 1996, se Bill Clinton stal prvním prezidentem za Demokratickou stranu
od Franklina D. Roosevelta, kterému se podařilo být zvolen na druhé funkční období.130
Se 49 procenty hlasů porazil republikánského protikandidáta senátora Roberta Dolea
z Ohia a reformního kandidáta Rosse Perota. Téhoţ roku si ovšem Republikáni udrţeli
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Whitehouse.gov [online]. [cit. 2011-01-04]. William J. Clinton . Dostupné z WWW:
<http://www.whitehouse.gov/about/presidents/williamjclinton>.
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Zvolením demokrata Billa Clintona byli republikáni po dvanácti letech „vystěhováni“ z Bílého domu.
Ztráta prezidentského úřadu byla pro republikány, kteří si zvykli mít exekutivu pod kontrolou, šokem.
Část Republikánské strany brzy upřela svou pozornost na prezidenta Clintona a mnozí republikáni na něj
nazírali s pohrdáním od momentu jeho inaugurace. [Kyvig 2008: 316]
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z 50 guvernérských křesel. [Heideking 2008: 498]
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většinu v obou komorách Kongresu, navzdory určitým ztrátám ve Sněmovně
reprezentantů. [Heideking 2008: 491-499]

5.1.2 AFÉRA WHITEWATER, ŢALOBA P. JONES A AFÉRA
S MONIKOU LEWINSKOU
Impeachment prezidenta Clintona měl původ v tzv. aféře Whitewater, která se týkala
pochybného obchodu s nemovitostmi. Whitewater byl neúspěšný realitní projekt, který
měl být vystavěný v Arkansasu v době, kdy Clinton zastával funkci guvernéra.131
Kromě Clintona a jeho manţelky Hillary Rodham Clintonové do projektu, s nímţ byla
spojená celá řada ilegálních transakcí včetně bankovních podvodů, v 80. letech
investovali mnozí Clintonovi přátelé a političtí kolegové a případ neunikl pozornosti
Clintonových kritiků. Republikánští kongresmani od podzimu roku 1993 volali po
jmenování speciálního vyšetřovatele, který by moţné prezidentovo zapojení do
ilegálních aktivit prošetřil. Ministryně spravedlnosti Janet Reno počátkem roku 1994
jmenovala speciálním vyšetřovatelem republikána Roberta Fiskea a pověřila ho
vyšetřováním případu. Jelikoţ platnost zákona o tzv. nezávislém ţalobci (Independent
Counsel Act) z roku 1978 vypršela ještě během administrativy prezidenta Bushe,
ministryně Janet Reno jmenovala vyšetřovatele na základě vlastního uváţení.
Respektovaný právník Robert Fiske vydal po pěti měsících předběţnou zprávu132 o
výsledcích své práce, přičemţ vyšetřování aféry Whitewater nepřineslo ţádné
přesvědčivé důkazy a zpráva jednoznačně říkala, ţe vznesení jakéhokoliv obvinění není
odůvodněné. Mezitím ovšem Kongres schválil obnovení zákona the Independent
Counsel Act (Clinton zákon podepsal paradoxně ve stejný den, kdy Fiske zveřejnil
výsledky vyšetřování) a zodpovědnost za vyšetřování případu Whitewater tím byla
předána výboru tří federálních soudců, jmenovaných předsedou Nejvyššího soudu
Williamem Rehnquistem. Místo toho, aby soudci potvrdili jmenování ministryně
spravedlnosti a dohodli se na ukončení vyšetřování (coţ Janet Reno navrhovala), výbor
soudců jmenoval nového vyšetřovatele, který měl být podle jejich názoru více
131

Autorem projektu byl James McDoughal, který se mimo jiné podílel na Clintonových politických
kampaních a byl klientem právní kanceláře Hillary Clintonové. Jasné důkazy o nekalých praktikách
Clintona a jeho manţelky nebyly nikdy předloţeny, nicméně díky usvědčení McDoughala z několika
trestných činů a díky přátelskému vztahu, který mezi ním a Clintonem v minulosti panoval, nabývala
podezření na síle. [Kyvig 2008: 319]
132
Část zprávy se týkala Vince Fostera, prezidentova poradce a bývalého pracovního partnera Hillary
Clintonové, jehoţ smrt v květnu 1993 vyvolala řadu konspiračních teorií. Fiskeova zpráva však uváděla,
ţe Vince Foster spáchal sebevraţdu v důsledku neléčených depresí, a ţe v tomto případě není nutné ţádné
další vyšetřování. [Kyvig 2008: 320]
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nezávislý. Kenneth Starr133 oproti Robertu Fiskeovi zvolil diametrálně odlišný přístup
k vyšetřování. Místo toho, aby pokračoval v práci, kterou začal jeho předchůdce, se
rozhodl začít s vyšetřováním od začátku a jeho cílem evidentně nebylo co nejdříve
vyšetřování ukončit a podat zprávu o jeho výsledcích. Brzy se objevily pochybnosti o
Starrově nestrannosti a jeho vyšetřovací praktiky se staly předmětem diskuzí. [Kyvig
2008: 319-321] Znepokojující byly zejména úniky informací do tisku, u nichţ bylo
prokázané, ţe pocházely ze Starrovy kanceláře.134 [Van Tassel, Finkelman 1999: 267]
S Clintonovou druhou inaugurací se zdálo, ţe vyšetřování se chýlí ke konci. Kenneth
Starr oznámil, ţe na post nezávislého ţalobce rezignuje, ale mnoţství nepřátelských a
zlostných reakcí, které jeho oznámení vyvolalo, přimělo Starra k přehodnocení svého
rozhodnutí a k zahájení ještě intenzivnějšího vyšetřování. Kdyţ ani koncem roku 1997
Starrovo vyšetřování neprokazovalo ţádnou spojitost mezi Clintonem a ilegálními
aktivitami v projektu Whitewater, objevily se spekulace, zda je Starrův postup pouze
důsledkem jeho nezkušenosti s prací ţalobce, nebo zda je projevem stranické agendy s
cílem co moţná nejvíce prezidenta zdiskreditovat. Starr nebyl ochotný přiznat, ţe se mu
nepodařilo najít ţádné usvědčující informace. Demokraté si nepřestávali stěţovat na
zbytečné výdaje spojené s vyšetřováním a trpělivost docházela dokonce i republikánům:
většinový vůdce (majority leader) v Senátu Trent Lott Starra vyzval, ať zveřejní
výsledky své práce, nebo ať vyšetřování okamţitě ukončí. [Kyvig 2008: 322-323]
Kromě aféry Whitewater musel Bill Clinton čelit ještě civilnímu soudnímu procesu,
který iniciovala Paula Jonesová, bývalá státní zaměstnankyně v Arkansasu. Jonesová
podala na prezidenta v květnu 1994 ţalobu za sexuální obtěţování a poţadovala
odškodné ve výši 700 tisíc dolarů. Sexuálního obtěţování se měl Clinton dopustit v
květnu 1991, kdyţ jako tehdejší guvernér pozval Paulu Jonesovou do svého hotelového
apartmá v hotelu Excelsior v Arkansasu. [Van Tassel, Finkelman 1999: 268] Clinton
veškerá obvinění popřel a jeho právní zástupci na ţalobu odpověděli prohlášením, ţe
prezident je během svého funkčního období vůči civilnímu soudnímu řízení imunní,
přičemţ jejich cílem nebylo zbavit prezidenta odpovědnosti a zajistit mu imunitu, nýbrţ
133

Kenneth Starr působil za administrativy prezidenta Reagana jako soudce odvolacího soudu
v Kolumbijském distriktu (the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) a jako Nejvyšší
státní zástupce (Solicitor General of the United States) během administrativy prezidenta Bushe. [Posner
2000: 66]
134
Jak prezidentovi zastánci, tak nestranní pozorovatelé Starra vnímali jako protiklad vyšetřovatelů
Archibalda Coxe a Leona Jaworski, kteří se v 70. letech během vyšetřování Nixonovy aféry Watergate
vyvarovali stranických machinací a snaţili se ze všech sil předejít únikům informací. Oproti tomu
vyšetřování Kennetha Starra mělo od počátku podtext stranické motivace. [Van Tassel, Finkelman 1999:
267-268]
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chtěli zabránit tomu, aby proces narušil výkon Clintonových prezidentských povinností
a chtěli docílit odloţení případu do doby, neţ Bill Clinton opustí Bílý dům. Federální
soudkyně Susan W. Wrightová, jíţ byl případ přidělen, v prosinci 1994 rozhodla ve
prospěch odloţení případu do roku 1997, případně do roku 2001, aţ Clintonovi skončí
funkční období. Případ byl však dále postoupen odvolacímu soudu, který došel
k opačnému závěru, a nařídil soudkyni v procesu pokračovat. V květnu 1997 vydal
Nejvyšší soud, k němuţ se Clintonovi právníci odvolali, v případě Clinton. v. Jones
klíčové rozhodnutí, které potvrdilo předchozí verdikt odvolacího soudu a civilní soudní
spor mohl dále pokračovat. [Kyvig 2008: 324-325]
Soudkyně Wrightová umoţnila právníkům Pauly Jonesové, aby se zabývali dalšími
moţnými případy Clintonových sexuálních vztahů s jeho pořízenými a v prosinci roku
1997 se na seznamu osob, které měly v případě Pauly Jonesové vypovídat, objevilo
jméno Monika Lewinská.135 Právníci Pauly Jonesové získali informace o Clintonově
vztahu s touto mladou praktikantkou v Bílém domě od vyšetřovacího týmu Kennetha
Starra, který byl na jejich milostný poměr upozorněn Lindou Trippovou. Linda
Trippová byla stejně jako Monika Lewinská dříve zaměstnaná v Bílém domě (pracovala
zde uţ během administrativy prezidenta Bushe), kde se s Monikou Lewinskou spřátelila
a získala od ní informace o jejím poměru s prezidentem. Linda Trippová tajně nahrávala
telefonní rozhovory, v nichţ se jí Lewinská o vztahu s prezidentem svěřovala a v lednu
1998 kontaktovala kancelář nezávislého ţalobce Kennetha Starra (the Office of
Independent Counsel – OIC) a předala mu veškeré informace o aféře, včetně nahrávek
telefonních rozhovorů. [Posner 2000: 20-24]
O povinnosti vypovídat v procesu Pauly Jonesové informoval Lewinskou samotný Bill
Clinton. Poradil jí, ţe by se výpovědi mohla vyhnout, pokud podepíše tzv. příseţné
prohlášení (affidavit), v němţ sexuální poměr s ním popře. Lewinská nakonec
prohlášení podepsala 7. ledna 1998. [Posner 2000: 20] Předvolání od právníků Pauly
Jonesové, které Monika Lewinská obdrţela, mimo jiné nařizovalo, aby k výslechu
přinesla všechny dárky, které dostala od prezidenta Clintona. V úsilí zatajit
prezidentovu aféru se angaţovala i Clintonova osobní asistentka Betty Currieová, která
se postarala o schování dárků a Clintonův blízký přítel, právník Vernon Jordan, který se
135

Monika Lewinská byla v červenci 1995 ve svých 22 letech zaměstnaná jako neplacená praktikantka
Bílého domu, přičemţ koncem roku 1995 se stala regulérním zaměstnancem. Její poměr s prezidentem
Clintonem začal v listopadu téhoţ roku a trval aţ do března 1997. V dubnu 1996 byla Lewinská proti své
vůli přeloţena na Ministerstvo obrany (the Defense Department) do Pentagonu, kde byla zaměstnaná jako
sekretářka. Důvodem jejího přeloţení bylo pravděpodobně podezření, ţe s ní má prezident Clinton poměr.
[Posner 2000: 16-17]
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na ţádost Clintona snaţil sehnat Monice Lewinské práci v New Yorku (daleko od
Bílého domu a neodbytných vyšetřovatelů). Tyto akce byly později Clintonovými
kritiky a médii označené jako zastírací manévry (cover up) a maření vyšetřování. Na
základě rozhodnutí Nejvyššího soudu měl Bill Clinton povinnost v případě Pauly Jones
svědčit. Den před plánovanou Clintonovou výpovědí ministryně spravedlnosti Janet
Reno na Starrovu ţádost rozšířila jeho vyšetřovací pravomoci a povolila mu zabývat se
případem Pauly Jonesové, přičemţ o Starrových předchozích kontaktech s jejími
právníky neměla informace. [Kyvig 2008: 327-328] Právníci Pauly Jonesové se
prezidenta během jeho výpovědi 17. ledna 1998 ptali, zda měl sexuální poměr
s některou ze zaměstnankyň Bílého domu a zaměřili se na praktikantku Moniku
Lewinskou. Clinton byl tázán, zda měl s Lewinskou sexuální poměr136 a na ţádost
soudkyně Wrightové byl výraz „sexuální poměr“ (sexual relations) přesně definován,
načeţ Clinton sexuální poměr s Lewinskou popřel. [Posner 2000: 22-25]
Veřejnost se o prezidentově aféře dověděla 21. ledna 1998, kdyţ deník The Washington
Post137 otiskl reportáţe o prezidentově aféře s Monikou Lewinskou a o Starrově
vyšetřování. Média během několika dní skandál detailně rozebrala, ale Clinton sexuální
vztah mezi ním a Lewinskou důrazně a jednoznačně odmítl (veřejně na tiskové
konferenci i soukromě – svým asistentům, přátelům a členům kabinetu). O několik dní
později, 27.ledna 1998, prezident přednesl v Kongresu Zprávu o stavu Unie (State of the
Union Address/Message), v níţ dal najevo zájem o výkon svých úředních povinností:
zaměřil se na americkou ekonomiku a svým programem se snaţil obnovit důvěru ve
svou administrativu. Bezprostředně po projevu Clintonova popularita (job approval),
která po zveřejnění aféry spadla pouze na 57%, vzrostla na 73%, coţ byl jasný vzkaz, ţe
veřejnost rozlišuje mezi prezidentovým soukromým chováním a výkonem jeho ústavně
daných povinností. Na osobu prezidenta se ovšem snesla kritika z řad jeho politických
odpůrců a médií a Clinton musel čelit poţadavkům na rezignaci. Washingtonská média
situaci dokonce přirovnala k posledním dnům v úřadě Richarda Nixona.138 [Kyvig 2008:
136

Podstatné bylo, ţe Clinton rozlišoval mezi pohlavním stykem, ke kterému mezi ním a Lewinskou
nedošlo a který definoval jako „sexuální poměr“ (sexual relations) a orálním sexem, ke kterému došlo, ale který
Clinton za sexuální poměr nepovaţoval. [Kyvig 2008: 327]
137

Za zveřejněním aféry stál novinář deníku the Newsweek (který dříve působil v deníku The Washington
Post) Michael Isikoff, kterého kontaktovala Linda Tripp. Isikoff byl investigativní ţurnalista, který
obdivoval práci Boba Woodwarda a Carla Bernsteina během aféry Watergate a který se jiţ od roku 1992
zaměřoval na odhalování Clinotonových nemanţelských sexuálních dobrodruţství. [Kyvig 2008: 327]
138
Průzkum Gallupova ústavu z roku 1999, v němţ měli respondenti porovnávat skandály prezidenta
Richarda Nixona a Billa Clintona, ukázal, ţe američtí občané aféru Watergate povaţují ve srovnání s
aférou prezidenta Clintona za daleko závaţnější. Clintonovu aféru zhodnotilo 40% dotázaných jako
váţnou (important), 24% jako poměrně váţnou (somewhat important) a 35% jako nevýznamnou (not
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328] Období, kdy prezident poměr s Lewinskou zapíral, trvalo aţ do 17. srpna 1998.
Během této doby se prezidentovi poradci, právníci a političtí stoupenci dopustili
opakovaných útoků na osobu K. Starra a na jeho vyšetřování a snaţili se zpochybnit
věrohodnost M. Lewinské. Starrovi se mezitím podařilo získat Lewinskou na svou
stranu a přimět ji, aby svědčila proti Clintonovi. Koncem července 1998 Lewinská
podepsala s OIC dohodu o imunitě, načeţ byla vyslýchána a poskytla Starrovi další
důkazy a informace.139 [Posner 2000: 27-28]
Ačkoliv soudkyně Susan W. Wrightová v dubnu zamítla ţalobu Pauly Jonesové,
Kenneth Starr pokračoval ve vyšetřování. Během jara a léta 1998 byli Monika
Lewinská, Linda Trippová, prezidentova osobní sekretářka Betty Currieová, mnoţství
zaměstnanců Bílého domu a nakonec i samotný prezident Clinton předvoláni k výslechu
před Velkou porotu. Cílem tohoto vyšetřování bylo zjistit, zda se prezident dopustil
křivopříseţnictví, kdyţ vypovídal v případě Pauly Jonesové, zda se pokusil zmařit
vyšetřování, kdyţ nabádal Lewinskou a ostatní svědky, aby o jeho nemanţelském
vztahu lhali,140 a zda se pokusil utajovat důkazy týkající se jeho nemanţelského poměru.
Bill Clinton před Velkou porotou vypovídal 17. srpna 1998, přičemţ jeho výpověď byla
zaznamenávaná kamerami. Při výpovědi prezident trval na tom, ţe v procesu Pauly
Jonesové vypovídal pravdivě - uvedl, ţe jeho výpověď byla z právního hlediska přesná
(legally accurate). Ačkoliv Clinton uznal, ţe jeho vztah s Monikou Lewinskou byl
nevhodný, dopustil se při výpovědi několika lţivých prohlášení. Clinton například
připustil, ţe se vztah s Lewinskou snaţil utajit, ale odmítl, ţe by kohokoli nabádal ke

important). Oproti tomu aféru Watergate (a Nixonovu rezignaci) zhodnotilo 46% dotázaných jako
váţnou, 34% jako poměrně váţnou a pouze 19% dotázaných aféru zhodnotilo jako nevýznamnou.
Respondenti byli dále poţádaní, aby podle závaţnosti srovnali obě uvedené prezidentské aféry, přičemţ
výsledky byly následující: 54% dotázaných se vyslovilo pro moţnost, ţe Nixonova aféra byla závaţnější,
přičemţ Clintonovu aféru označilo jako závaţnější pouze 14% dotázaných. Dvacet devět procent uvedlo,
ţe aféry byly stejně závaţné.
(SAAD, Lydia. Gallup.com [online]. 2002-06-17 [cit. 2011-01-04]. Thirty Years Later, Americans Still
Believe Watergate Was Serious Matter. Dostupné z WWW: <http://www.gallup.com/poll/6208/ThirtyYears-Later-Americans-Still-Believe-Watergate-Serious-Matter.aspx>.)
139
Právníci z OIC Moniku Lewinskou konfrontovali jiţ 16. ledna 1998. Zadrţeli jí a během
jedenáctihodinového výslechu jí informovali o trestných činech, kterých se dopustila (dopustila se křivé
přísahy, jelikoţ vyplnila falešné příseţné prohlášení) a nabídli jí imunitu pod podmínkou, ţe s nimi bude
spolupracovat. Právníci OIC ve snaze přimět Lewinskou ke spolupráci vyvíjeli značný nátlak, například jí
vyhroţovali, ţe za trestné činy, které spáchala, můţe strávit ve vězení aţ 27 let (přitom mnohem
pravděpodobnější trest by byl pouhé 2 roky ve vězení). Monica Lewinsky však jejich nabídku odmítla.
(LINDER, Douglas O. Law.umkc.edu [online]. 2005 [cit. 2011-01-04]. The Impeachment Trial of
President
William
Clinton.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/clinton/clintontrialaccount.html>.)
140
Den po výpovědi v případě P. Jonesové (18. ledna 1998) si Clinton do kanceláře zavolal svou
sekretářku Betty Currieovou a ţádal ji, aby podpořila jeho svědectví, které poskytl během výpovědi.
[Posner 2000: 25]
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lţi, nebo ţe by Lewinskou nabádal k poskytnutí křivé přísahy. Večer téhoţ dne vydal
prezident v televizním projevu prohlášení, v němţ oslovil národ, přiznal se k
„nevhodnému“ vztahu s Monikou Lewinskou a veřejně se za něj omluvil. Zároveň v
projevu napadl vyšetřovatele Kennetha Starra a proces vedený Paulou Jonesovou
označil za politicky motivovaný. Clinton zdůraznil, ţe jelikoţ vyšetřování aféry
Whitewater nepřineslo ţádné důkazy o jeho provinění, vyšetřovatelé se zaměřili na jeho
soukromý ţivot. Reakce na Clintonův projev byly smíšené (mnozí kongresmani se
domnívali, ţe Clinton měl být více pokorný a neměl tolik kritizovat vyšetřovatele
Starra), nicméně průzkumy ukázaly, ţe prezident se i přes skandál těší vysoké podpoře
veřejnosti. [Van Tassel, Finkelman 1999: 268-270]

5.1.3 IMPEACHMENT
Povinností Kennetha Starra jako nezávislého ţalobce bylo poskytnout Sněmovně
reprezentantů „závaţné a spolehlivé informace“ (substantial and credible information),
které by mohly být důvodem pro zahájení procesu impeachmentu. Devátého září 1998
nechal Starr do Kapitolu dopravit 36 krabic plných důkazních materiálů a prezentoval
Sněmovně reprezentantů závěrečnou zprávu o výsledcích vyšetřování (Refferal from
Independent Counsel Kenneth W. Starr).141 Výsledkem vyšetřování bylo jedenáct
moţných důvodů pro vznešení ústavní ţaloby, přičemţ ani jeden bod se netýkal aféry
Whitewater, nýbrţ se všechny týkaly prezidentovy sexuální aféry s Monikou
Lewinskou. Prezident Clinton byl Starrem nařčen, ţe se v souvislosti s touto aférou
dopustil křivopříseţnictví a maření vyšetřování a jedním bodem byl obviněn dokonce ze
zneuţití úřední moci. Součástí Starrova reportu byly detailní popisy sexuálních
kontaktů, k jimţ mezi prezidentem Clintonem a Monikou Lewinskou došlo, které však
byly pro potřeby prokázání prezidentových provinění naprosto nepotřebné a mnohým

141

Způsob, jakým Kenneth Starr sněmovně předloţil důkazy, ostře kontrastoval s vystoupením Johna
Doara, člena Soudního výboru Sněmovny reprezentantů, který sněmovně v roce 1974 prezentoval závěry
vyšetřování prezidenta Nixona a aféry Watergate. Zpráva Johna Doara byla oproti Starrově reportu, který
prezidenta ostře a nevybíravě kritizoval, velmi zdrţenlivá. Jak Doar, tak Starr své vystoupení zahájil
slovy, ţe rozhodnutí, zda je impeachment odůvodněný, musí učinit samotná sněmovna. Zatímco John
Doar se tohoto pravidla drţel a nevyjadřoval ţádné osobní přesvědčení, dokud nebyl na svůj názor
výslovně tázán (poté odpověděl, ţe prezident Nixon zasluhuje impeachment), zpráva Kennetha Starra
impeachment od počátku otevřeně obhajovala. [Kyvig 2008: 331-332]
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komentátorům se jevily jako projev snahy OIC poníţit prezidenta Clintona a oslabit
jeho administrativu.142
Cílem republikánských poslanců bylo Starrovu usvědčující a zároveň pobuřující zprávu
zveřejnit co nejdříve, dokud byla co nejvíce spojená s osobou Kennetha Starra (pokud
by byla zveřejněna později, mohla by být povaţována za výsledek práce sněmovny a
nikoliv OIC). Zpráva se na veřejnost dostala během dvou dní, aniţ by byla předtím
přezkoumána a upravena. Členové sněmovního Výboru pro jednací řád (the House
Rules Committee) zamítli ţádost Clintonových právníků, kteří chtěli získat 84 hodin,
během nichţ by Starrův report posoudili a vypracovali by na něj odpověď, přičemţ
hlasování ve výboru přesně kopírovalo stranické linie. Výbor se rozhodl umístit zprávu
co nejrychleji na internet, aniţ by Bílý dům dostal příleţitost na report reagovat. Politici,
média i veřejnost byli Starrovou zprávou šokováni a většinově vyjádřili nesouhlas s
prezidentovým chováním. Otázka, zda má být prezident za své chování zbaven úřadu,
však vyvolávala smíšené reakce. Veřejnost reagovala negativně zejména poté, co
Sněmovna reprezentantů 21. září 1998 zveřejnila záznam Clintonovy výpovědi před
Velkou porotou, která byla následně odvysílána.143 Většina občanů zjevně nepovaţovala
zbavení úřadu za adekvátní trest pro prezidenta, který se snaţil „vykroutit“ z intimní
soukromé aféry a za jiných okolnosti odváděl v úřadě uspokojující práci. [Kyvig 2008:
333-335]
Sněmovna reprezentantů 9. října 1998 schválila hlasy 258 ku 176 (k republikánské
většině se připojilo 31 demokratických poslanců) zahájení vyšetřovací fáze procesu
impeachmentu. Volby do Kongresu (mid-term congressional elections), které se konaly
3. listopadu 1998, republikáni pojali jako referendum o prezidentovi Clintonovi a
během kampaně se snaţili aféru „Monika Lewinská“ vyuţít co moţná nejvíce ve svůj
prospěch. Od roku 1934 se straně ovládající Bílý dům nikdy nepodařilo ve volbách
v polovině prezidentova funkčního období získat nová křesla v Kongresu a předseda
Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich proto předpovídal, ţe republikáni získají okolo
třiceti křesel ve Sněmovně reprezentantů a několik dalších v Senátu. Demokraté ovšem
porušili onu více neţ šedesát let starou tradici a dosáhli skutečně pozoruhodných
142

LINDER, Douglas O. Law.umkc.edu [online]. 2005 [cit. 2011-01-04]. The Impeachment Trial of
President William Clinton. Dostupné z WWW:
<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/clinton/clintontrialaccount.html>.
143
Průzkum Gallupova ústavu ukázal, ţe 78 % populace a dokonce 65% republikánů (republikánských
voličů) nesouhlasilo se zveřejněním nahrávky. 65% Američanů zastávalo názor, ţe republikánští
kongresmani na prezidenta nespravedlivě útočili kvůli jeho privátním záleţitostem, s čímţ vyjádřilo
souhlas 39% dotázaných republikánů. [Kyvig 2008: 334-335]
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výsledků: získali pět křesel v dolní komoře Kongresu, přičemţ v horní komoře si udrţeli
stávající počet křesel. Newt Gingrich po zveřejnění výsledku voleb oznámil svou
rezignaci na post předsedy sněmovny. [Van Tassel, Finkelman 1999: 271]
Veřejné jednání Soudního výboru Sněmovny reprezentantů, jemuţ předsedal republikán
Henry Hyde, bylo zahájeno 19. listopadu 1998144 dvanáctihodinovou výpovědí
Kennetha Starra. Starr před Soudním výborem odpovídal na otázky Clintonova
právního zástupce Davida Kendalla a člena Soudního výboru, právníka Davida
Schipperse. Starr po celou dobu výpovědi argumentoval ve prospěch své závěrečné
zprávy, v níţ Sněmovně reprezentantů vyjmenoval jedenáct moţných důvodů pro
impeachment prezidenta Billa Clintona.145 Následující den na protest proti Starrově
vystoupení rezignoval jeho etický poradce (ethics adviser) Samuel Dash, profesor práv
na Georgetownské univerzitě, který si získal respekt a obdiv během jeho působení
v senátním výboru během impeachmentu Richarda Nixona. Dash byl pohoršený
projevem, v němţ Starr neskrytě obhajoval impeachment prezidenta Clintona, čímţ
podle Dashe neoprávněně zasahoval do pravomoci Sněmovny reprezentantů rozhodovat
o vznesení ústavní ţaloby a nesplnil svůj závazek nestrannosti. Dashova rezignace měla
obrovský dopad, jelikoţ díky ní tvrzení Bílého domu a mnohých novinářů, ţe se Starr
angaţuje ve stranickém pronásledování spíše neţ vykonává práci objektivního ţalobce,
získalo na věrohodnosti. [Kyvig 2008: 338]
Hlavní spornou otázkou během jednání Soudního výboru bylo, zda se prezident Clinton
dopustil „závaţných zločinů a trestných činů“ (high crimes and misdemeanors).
Zatímco mnoţství právních expertů a 400 historiků odeslalo do Kongresu podepsanou
petici proti ústavní ţalobě prezidenta Clintona se zdůvodněním, ţe jeho činy není
moţné posuzovat jako ţalovatelné, jiní právníci byli toho názoru, ţe lhaní pod přísahou
– třebaţe během civilního soudního procesu, znamená dostatečný důvod pro obţalobu.
[Van Tassel, Finkelman 1999: 273] Soudní výbor připravil pro prezidenta Clintona
k zodpovězení 81 otázek, které se týkaly aféry s Monikou Lewinskou a Clintonova
předchozího svědectví. Clinton na tyto otázky odpovídal 27. listopadu 1998 a během
výpovědi zopakoval (opět pod přísahou) několik nepravdivých prohlášení a tvrdil, ţe
jak během výpovědi v procesu Pauly Jonesové, tak před Velkou porotou vypovídal
144

Téhoţ dne byl ukončený soudní spor, který proti Clintonovi vedla Paula Jonesová. Prezident Clinton
souhlasil zaplatit Jonesové odškodné ve výší 850 tisíc dolarů. [Van Tassel, Finkelman 1999: 272]
145
Po skončení výpovědi Starrovi přátelé, poradci a téměř všichni republikánští členové výboru povstali a
hlasitě aplaudovali. Oproti tomu demokraté zůstali tiše sedět. Tento moment jasně demonstroval, ţe
jednání o impeachmentu získalo nesmířlivý stranický charakter. [Kyvig 2008: 338]
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pravdivě. [Posner 2000: 30] Ve dnech 11.-12. prosince 1998 Soudní výbor schválil čtyři
body obţaloby (articles of impeachment). Hlasování ve výboru přesně kopírovalo
stranické linie - 26 ku 16 s jedinou výjimkou, kdyţ se republikán Lindsey Graham
rozhodl nepodpořit bod obţaloby týkající se Clintonova křivopříseţnictví před Velkou
porotou. [Kyvig 2008: 340] Bill Clinton byl body 1-4 nařčen z křivé přísahy před
Velkou porotou, z křivé přísahy v procesu Pauly Jonesové, z bránění spravedlnosti
(maření vyšetřování) a ze zneuţití moci. Kaţdý ze čtyř bodů obţaloby byl zakončený
následujícím ustanovením, doporučujícím zbavení úřadu a diskvalifikaci do
budoucna146: „In doing this, William Jefferson Clinton has undermined the integrity of
his office, has brought disrepute on the Presidency, has betrayed his trust as President,
and has acted in a manner subversive of the rule of law and justice, to the manifest
injury of the people of the United States. Wherefore, William Jefferson Clinton, by such
conduct, warrants impeachment and trial, and removal from office and disqualification
to hold and enjoy any office of honor, trust, or profit under the United States“.147
Ve Sněmovně reprezentantů byla 17. prosince 1998 zahájena dvoudenní debata, během
níţ vystoupili jak zastánci, tak odpůrci impeachmentu prezidenta Clintona. Mimořádný
okamţik nastal, kdyţ ve prospěch prezidenta vystoupil poslanec Alcee Hastings, který
připomněl vlastní zkušenost s impeachmentem, podpořil prezidenta a vyzval poslance,
aby pro impeachment nehlasovali. Předseda sněmovny Ray LaHood148 zahájil hlasování
o bodech obţaloby19. prosince 1998. [Kyvig 2008: 343] Dolní komora schválila dva ze
čtyř bodů obţaloby a prezident Clinton tím byl formálně obţalován. Poslanci hlasy 228
ku 206 schválili bod 1 (křivá přísaha před Velkou porotou), přičemţ od většinového
názoru své strany se odchýlilo pět republikánů a pět demokratů. Poslanci dále hlasy 221
ku 212 rozhodli o přijetí bodu 3 (bránění spravedlnosti). V tomto bodě pro impeachment
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Začlenění zákazu zastávat jinou čestnou nebo placenou funkci ve Spojených státech v budoucnosti
bylo důsledkem impeachmentu soudce Alcee Hastingse (v jehoţ bodech obţaloby tento zákaz začleněn
nebyl) a strachu, ţe by se Clinton po případném usvědčení pokusil o podobné politické „zmrtvýchvstání“.
[Kyvig 2008: 339-340]
147
House Resolution 611: Impeaching William Jefferson Clinton, President of the United States, for high
crimes and misdemeanors. (Gpoaccess.gov [online]. [cit. 2011-01-05]. House Resolution 611 . Dostupné
z WWW: <http://www.gpoaccess.gov/icreport/hr611rh.pdf>.)
148
LaHood se ujal předsednické funkce během hlasování poté, co ho tímto úkolem pověřili odcházející
předseda sněmovny Newt Gingrich a jeho následovník, Robert Livingstone. Gingrich nechtěl svou
předsednickou kariéru zakončit hlasováním, o němţ dopředu věděl, ţe bude silně prodchnuto stranictvím
a ani Livingstone nechtěl své působení na postu předsedy sněmovny zahajovat tímto aktem. [Kyvig 2008:
341]
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hlasovalo pět demokratů a proti dvanáct republikánů.149 Prezident Clinton po skončení
hlasování veřejně poděkoval všem, kteří hlasovali proti impeachmentu a průzkum
veřejného mínění z téhoţ týdne ukázal, ţe s impeachmentem prezidenta Clintona
nesouhlasí 60% populace.150
Proces impeachmentu byl oficiálně zahájený 7. ledna 1999, kdy se na půdě Senátu
objevili Sněmovní prokurátoři151, aby shromáţděným senátorům prezentovali body
obţaloby. Toho dne senátoři společně s předsedou Nejvyššího soudu Williamem
Rehnquistem, který měl podle ústavy povinnost procesu proti prezidentu Spojených
států předsedat, sloţili přísahu a zavázali se učinit spravedlivé rozhodnutí. [Kyvig 2008:
345] Následující den senátoři jednomyslně odsouhlasili procedurální pravidla, jimiţ se
bude proces řídit a další fáze procesu byla zahájena 14. ledna. Před Senátory postupně
předstoupilo všech třináct sněmovních prokurátorů, kteří během tří dnů přednesli
shrnutí prezidentových provinění, zabývali se otázkou, zda Clintonovo chování
odpovídá ústavně daným standardům pro zbavení úřadu a mimo jiné senátorům
předloţili videozáznam Clintonových předchozích výpovědí, čímţ chtěli dokázat, ţe se
prezident dopustil křivé přísahy. Clintonovi právní zástupci dostali prostor pro obhajobu
19. ledna 1999. Nejprve vystoupil Charles Ruff, zkušený právník, který se proslavil
svým působením jako ţalobce během aféry Watergate. Ruff svůj projev zakončil
prohlášením, ţe nestojí před Senátory proto, aby obhajoval prezidentovo osobní
chování, nýbrţ aby senátory přesvědčil, ţe Clinton svým chováním nikterak neohrozil
národ a stabilitu země. Na argumentu, ţe se Clinton sice dopustil špatného a
odsouzeníhodného chování, které však není natolik závaţné, aby odůvodňovalo zbavení
úřadu, prezidentovi právníci zaloţili obhajobu v Senátu. Clintonovi obhájci mimo jiné
zdůraznili, ţe Clinton by se v případě usvědčení stal prvním prezidentem zbaveným
úřadu prostřednictvím impeachmentu. Clinton na půdě Sněmovny reprezentantů 19.
ledna 1999 přednesl Zprávu o stavu unie, v níţ stejně jako předchozí rok (kdyţ se na
veřejnost dostala jeho aféra s Monikou Lewinskou) impeachment vůbec nezmínil.

149

V bodě (křivá přísaha v procesu Pauly Jonesové) hlasovalo proti 28 republikánů a bod byl zamítnutý
hlasy 229 ku 205. V bodě 4 (zneuţití moci) hlasovalo proti dokonce 81 republikánů a pouze jeden
demokrat pro. Bod byl zamítnutý hlasy 285 ku 148. [Turley 1999: 97-98]
150
LINDER, Douglas O. Law.umkc.edu [online]. 2005 [cit. 2011-01-04]. The Impeachment Trial of
President William Clinton. Dostupné z WWW:
<http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/clinton/clintontrialaccount.html>.
151
Zkušenosti s impeachmentem měli zejména Henry Hyde a James Sensenbrenner, kteří se podíleli na
impeachmentu soudce Alcee Hastingse v letech 1988-89. Oba jiţ jako sněmovní prokurátoři působili,
Hyde během procesu soudce Harryho Claibornea a Sensenbrenner během procesu soudce Waltera
Nixona. [Kyvig 2008: 345]
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Průzkumy veřejného mínění následující den ukázaly, ţe si Clinton udrţel vysokou
podporu americké veřejnosti a dokonce Clintonův politický odpůrce, reverend Pat
Robertson prohlásil, ţe impeachment je „politicky mrtvý“. [Kyvig 2008: 346-347]
Ve chvíli, kdy se proces impeachmentu chýlil ke konci, před senátory opět předstoupilo
všech třináct sněmovních prokurátorů s argumenty pro impeachment prezidenta
Clintona. Od 9. do 12. února 1999 senátoři vyjednávali za zavřenými dveřmi. Během
tohoto jednání v Senátu zazněly předem připravené projevy, v nichţ senátoři hodnotili
předloţené důkazy a zdůvodňovali svá rozhodnutí.152 Předseda Nejvyššího soudu
William Rehnquist 12. února 1999 nařídil jmenovité hlasování o bodech obţaloby. V
prvním bodě (křivopříseţnictví), který byl obecně povaţovaný jako slabší ze dvou bodů
obţaloby, hlasovalo 45 republikánů pro vinu, zatímco všech 45 demokratů společně
s deseti republikány hlasovalo pro nevinu a hlasování skončilo 65 ku 45 ve prospěch
prezidenta. U druhého bodu (maření vyšetřování) opět hlasovali všichni demokraté pro
nevinu, přičemţ tentokrát se k nim přidalo pět republikánských senátorů. Hlasování
v druhém bodě tudíţ skončilo vyrovnaně – 50 ku 50 a senátoři usilující o prezidentovo
sesazení ani v tomto bodě obţaloby nedosáhli potřebné dvoutřetinové většiny. 153 [Kyvig
2008: 351] Osvobozující rozsudek nebyl velkým překvapením, jelikoţ jiţ stranické
rozštěpení hlasů ve Sněmovně reprezentantů signalizovalo, ţe se v Senátu
pravděpodobně nenajde dostatečně široký konsenzus pro sesazení prezidenta z funkce.
[Kyvig 2008: 344]

5.1.4 SPECIFIKA A DŮSLEDKY CLINTONOVA IMPEACHMENTU
William J. Clinton proces impeachmentu, jenţ odhalil nekompromisní a nesmířlivý
charakter tehdejší americké politické kultury, ustál díky široké podpoře veřejnosti a díky
velice rozšířenému přesvědčení, ţe podnětem k impeachmentu bylo chování čistě
soukromého, nikoliv úředního charakteru. Negativní postoj veřejnosti k procesu posílila
i média, jejichţ chování během prezidentovy aféry veřejnost zhodnotila jako
nezodpovědné. Průzkum Gallupova ústavu z ledna 1998 ukázal, ţe tři čtvrtiny populace
152

Před závěrečným hlasováním v Senátu vydal demokratický senátor Robert Byrd, uznávaný odborník
na ústavní právo, tiskové prohlášení, v němţ nastínil očekávaný výsledek hlasování. Byrd v prohlášení
mimo jiné uvedl: „I am convinced that the necessary two-thirds for conviction are not there and that they
are not likely to develop. I have also become convinced that lengthening the trial will only prolong and
deepen the divisive, bitter, and polarizing effect that this sorry affair has visited upon our nation.“ [Kyvig
2008: 349]
153
Aby byl prezident Clinton usvědčen a zbaven úřadu, muselo by alespoň pro jeden bod obţaloby
hlasovat nejméně 67 senátorů. [Posner 2000: 2]
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souhlasí s tvrzením, ţe prvotním zájmem médií v době, kdy byla prezidentova aféra
zveřejněna, bylo přinést nové zprávy co nejdříve a nikoliv poskytnout veřejnosti
relevantní a pravdivé informace.154 Průzkumy rovněţ ukázaly, ţe veřejnost převáţně
nesouhlasí s prací nezávislého ţalobce Kennetha Starra a s metodami jeho
vyšetřování.155
Ačkoliv prezident Clinton z procesu impeachmentu vyšel jako vítěz, Starrovo
vyšetřování, díky němuţ došlo k bezprecedentnímu odhalení prezidentova soukromí,
mělo negativní dopad zejména na prezidentovu osobnost a do značné míry poškodilo
odkaz jeho administrativy. [Gerhardt 2000: 194] Zájem Clintonových politických
nepřátel o jeho minulost nemá v americké historii obdoby. Ačkoliv chování několika
amerických prezidentů rozvířilo horlivé debaty během volební kampaně (např.
soukromý ţivot J.F. Kennedyho, investiční aktivity prezidenta L. Johnsona atd.),
prezidentova minulost se po jeho zvolení nikdy nestala předmětem tak rozsáhlého
vyšetřování Kongresu. [Kyvig 2008: 319]
Charakteristickým znakem Clintonova impeachmentu je vývoj jeho popularity, kterou
během procesu monitoroval například Gallupův ústav. Během období, které někteří
pozorovatelé povaţovali za nejváţnější krizi Clintonovy administrativy, získal prezident
Clinton od veřejnosti vůbec nejvyšší podporu (job approval). Clintonova popularita se
pohybovala od počátku roku 1996 okolo 60%, přičemţ toto číslo se nesníţilo ani po
odhalení prezidentovy aféry a vzrostlo na celých 67% poté, co Clinton 19. ledna 1998
přednesl Zprávu o stavu Unie.156
Clintonův proces měl za důsledek rozpoutání debat o morálních aspektech prezidentské
funkce, o obecně akceptovatelných společenských normách a o právu jednotlivců se od
těchto norem odchýlit, přičemţ všechny tyto debaty měly silně polarizující efekt na
americkou společnost. Kromě toho proces rozvířil debatu o samotném impeachmentu,
jeho účelu a pravidlech, a dále o jeho moţné alternativě, tzv. metodě pokárání
(censure). Obě komory Kongresu mají pravomoc tímto způsobem pokárat své členy, ale
aplikace této metody na prezidenta není v americké ústavě zakomponovaná. V historii
154

GALLUP, Alec; NEWPORT, Frank. Gallup.com [online]. 1998-01-31 [cit. 2011-01-04]. Clinton's
Popularity Paradox. Dostupné z WWW: <http://www.gallup.com/poll/4264/Clintons-PopularityParadox.aspx>.
155
NEWPORT, Frank. Gallup.com [online]. 1999-10-19 [cit. 2011-01-04]. Starr's Tenure As Independent
Counsel Marked by Strongly Unfavorable Public Opinion. Dostupné z WWW:
<http://www.gallup.com/poll/3529/Starrs-Tenure-Independent-Counsel-Marked-StronglyUnfavorable.aspx>.
156
Zpráva o stavu Unie je nicméně obecně povaţována za klasický příklad příčiny náhlého výkyvu
prezidentovy popularity.
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však Kongres tímto způsobem pokáral tři prezidenty: Andrewa Jacksona, Johna Tylera a
Jamese K. Polka. Ve všech těchto případech se kongresmani domnívali, ţe prezidentovo
chování zasluhuje veřejné pokárání a odsouzení, ale není natolik závaţné, aby
odůvodňovalo impeachment. [Van Tassel, Finkelman 1999: 199-200] V případě
prezidenta Clintona pokárání místo impeachmentu upřednostňovali mnozí kongresmani
a Bílý dům dal jasně najevo, ţe takový postup by pro něj byl přijatelný. Návrh
v Kongresu však selhal, zejména díky nesmiřitelnému přístupu Clintonových odpůrců,
kteří odmítali přijmout jakékoliv kompromisní řešení. [Kyvig 2008: 335] Obě komory
Kongresu během procesu navíc učinily několik rozhodnutí, které měly za důsledek
sníţení důvěry veřejnosti ve schopnost Kongresu vést spravedlivý proces. Sněmovna
reprezentantů o obţalobě prezidenta Clintona rozhodla v době, kdy poslancům končilo
dvouleté funkční období (lame-duck session)157 a další sporným rozhodnutím sněmovny
bylo zamítnutí moţnosti hlasovat o veřejném pokárání prezidenta (censure), přičemţ
stejného rozhodnutí se dopustil i Senát, který kromě toho omezil počet svědků, kteří
měli být sněmovními prokurátory předvoláni do Senátu. [Gerhardt 2000: 193]
Podle Michaela Gerhardta můţeme z impeachmentu prezidenta Clintona vyvodit
několik obecně platných závěrů platných pro impeachment prezidentů. Zaprvé je
prakticky nemoţné odvolat prezidenta, aniţ by bylo dosaţeno dostatečně širokého
konsenzu mezi oběma politickými stranami (bipartisan consenzus). Aby byla podpora
v Kongresu pro zbavení úřadu dostatečně široká, obvinění vznesené proti prezidentovi
musí být dostatečně závaţné. Obţaloba musí v první řadě dokázat, ţe prezidentovo
chování způsobilo závaţnou újmu státu a kromě toho musí mít chování, za něţ je
prezident souzen (pokud není výjimečně závaţné a zjevně neslučitelné s prezidentským
postem), spojitost s výkonem jeho funkce a jeho oficiálními povinnostmi. [Gerhardt
2000: 192]

Závěr
Cílem mé práce bylo podat co moţná nejkomplexnější informace o impeachmentu na
federální úrovni ve Spojených státech amerických.
Impeachment je jedním z klíčových prvků systému checks and balances, jelikoţ v rámci
tohoto systému zabezpečuje odpovědnost federálních úředníků za jejich činy. Prezidenta
157

Proti impeachmentu během „lame-duck session“ se vyslovil například profesor práv působící na
univerzitě Yale Bruce Ackerman, který během Clintonova procesu vystoupil před Soudním výborem
Sněmovny reprezentantů. [Posner 2000: 128-129]
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Spojených států amerických není moţné odvolat z funkce jiným způsobem, neţ
prostřednictvím ústavní ţaloby. Co se týče doţivotně jmenovaných federálních soudců,
i ti mohou být zbaveni funkce pouze v případě usvědčení v procesu impeachmentu.
Impeachment tudíţ představuje účinný nástroj, jehoţ prostřednictvím zákonodárná moc
vyvaţuje pravomoci ostatních sloţek státní moci – exekutivy a judikatury.
Základní pilíře, na nichţ je institut impeachmentu postavený, najdeme v ústavě
Spojených států amerických. Ústava svěřuje základní pravomoci v procesu oběma
komorám amerického Kongresu. Sněmovna reprezentantů v procesu plní roli ţalobce má výlučnou pravomoc proceduru impeachmentu zahájit a rozhodnout o tom, zda a za
jaké prohřešky bude dotyčný úředník obţalovaný. Senát se následně ujímá role poroty a
soudu a jeho úkolem je na základě předloţených důkazů rozhodnout o vině nebo nevině
a vynést konečný verdikt, proti kterému se není moţné odvolat. V Senátu je pro
usvědčení nutné dosáhnout dostatečně širokého konsenzu v podobě dvou třetin
přítomných senátorů. Poţadavek dvoutřetinové většiny má minimalizovat riziko
zneuţití institutu impeachmentu. V případě usvědčení ústava neumoţňuje aplikovat jiné
tresty, neţ zbavení úřadu a zákaz zastávat v budoucnosti jinou čestnou či placenou
funkci ve sluţbách Spojených států amerických.
Omezená škála trestů vypovídá o hlavním cíli ústavní ţaloby, jímţ je ochrana veřejného
zájmu prostřednictvím odstranění nezpůsobilých jedinců z veřejných úřadů a nikoliv
potrestání obţalované osoby. Tím se proces impeachmentu odlišuje od standardního
trestního řízení, avšak sesazený úředník není zbavený trestní odpovědnosti a můţe být
souzen a potrestán dle práva.
Ústava Spojených států amerických poskytuje jen velmi obecný rámec ústavní ţaloby a
s impeachmentem je spojená celá řada sporných a dosud nezodpovězených otázek.
Ústava uvádí, ţe impeachment se vztahuje na prezidenta, viceprezidenta a všechny
úředníky Spojených států. Kategorii „úředníků Spojených států“ ústava však blíţe
nespecifikuje a otázka, jací funkcionáři do ní spadají, je jedním ze sporných aspektů
ústavní ţaloby. Pravděpodobně nejproblematičtější otázka spojená s impeachmentem
spočívá v definici „závaţných zločinů a trestných činů“ (high crimes and
misdemeanors), na jejichţ základě můţe Sněmovna reprezentantů vznést ústavní
ţalobu. Jelikoţ ústava ţalovatelné činy jasně nedefinuje, úkolem Sněmovny
reprezentantů je posoudit kaţdý případ jednotlivě a rozhodnout, zda se dotyčný
funkcionář dopustil chování zasluhující vznesení ústavní ţaloby. Zcela jasná není ani
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otázka, zda funkcionář svou rezignací s jistotou odvrátí proces impeachmentu, jako
tomu bylo v případě prezidenta Richarda Nixona v roce 1994.
Procesy impeachmentu vedené proti soudci Alcee Hastingsovi a prezidentu Billu
Clintonovi slouţí jako názorná ukázka toho, jak impeachment funguje v praxi. Oba
případy jsou specifické a velmi dobře ilustrují pravomoci obou komor Kongresu
v procesu impeachmentu. Případ soudce Hastingse slouţí zejména k pochopení rozdílu
mezi standardním trestním řízením a impeachmentem, zejména co se týče účelu těchto
procesů. Ačkoliv se Hastings stal šestým soudcem v historii Spojených států
amerických, který byl podrobený ostudě spojené s nedobrovolným odchodem z funkce,
podařilo se mu pokračovat v kariéře ve veřejném úřadě. V roce 1992 byl zvolen do
Sněmovny reprezentantů (která proti němu v minulosti vznesla ústavní ţalobu) a post
kongresmana zastává do současnosti. Hastingsův impeachment slouţí mimo jiné jako
ukázka toho, jaký dopad můţe mít opomenutí Senátu uloţit odvolanému funkcionáři
trest zastávat v budoucnosti další čestný úřad ve sluţbách Spojených států.
Impeachment prezidenta Clintona je rovněţ výjimečný, uţ z toho důvodu, ţe prezident
Clinton se stal teprve druhým prezidentem v dějinách Spojených států amerických, proti
němuţ dolní komora Kongresu vznesla ústavní ţalobu. Na tomto případě můţeme
pozorovat zejména vliv stranického rozloţení křesel v Kongresu na průběh procesu a na
samotné hlasování. Clintonův impeachment dále významně přispívá do debaty o
definici a rozsahu ţalovatelných činů, jelikoţ jeho důsledkem bylo rozpoutání debaty o
tom, jakého stupně závaţnosti musí chování veřejně činného funkcionáře dosáhnout,
aby bylo dostatečným důvodem pro zbavení úřadu, a zda je moţné prezidentovo
chování potrestat i jinými, alternativními způsoby. Kromě toho impeachment prezidenta
Clintona potvrdil význam poţadavku dvoutřetinové většiny potřebné pro usvědčení,
který do americké ústavy zakomponovali Otcové zakladatelé ve snaze minimalizovat
riziko zneuţití institutu impeachmentu.
Domnívám se, ţe impeachment plní v ústavním pořádku Spojených států amerických
významnou roli a je pro správné fungování systému checks and balances
nepostradatelný, jelikoţ výrazně přispívá k udrţení rovnováhy moci v americkém
politickém systému.
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Summary
The main goal of this thesis was to provide the analysis of impeachment at the federal
level in the United States of America. Impeachment by the House of Representatives
and conviction by the Senate are the sole means of removing presidents and other
federal officials from office. The basic framework for the federal impeachment process
can be found in the Constitution of the United States, but the Constitution does not
address all of the issues regarding impeachment. For instance the definition of
impeachable offenses („high crimes and misdemeanors“) is one of the many questions
that are still not explicitly answered.
Impeachments of district court judge Alcee L. Hastings and president William J. Clinton
serve as examples of how impeachment process operates and how the House of
Representatives and the Senate treat their constitutional duties related to impeachment
process.
My conclusion is that impeachment is an essential component of the system of checks
and balances because it significantly contributes to the balance of power within the
whole political system.
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Přílohy
Příloha č. 1: Kompletní přehled případů impeachmentu v historii Spojených států
amerických158
1. WILLIAM BLOUNT, senátor (Tennessee)
Datum159: 11. ledna 1799
Výsledek: Blount byl ze Senátu vyloučený a Senát ukončil proces impeachmentu
2. JOHN PICKERING, soudce okresního soudu (the District of New Hampshire)
Datum: 12. března 1804
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
3. SAMUEL CHASE, soudce Nejvyššího soudu (Associate Justice)
Datum: 1. března 1805
Výsledek: nevinný
4. JAMES H. PECK, soudce okresního soudu (the District of Missouri)
Datum: 31. ledna 1831
Výsledek: nevinný
5. WEST H. HUMPHREYS, soudce okresního soudu (the Middle, Eastern and
Western Districts of Tennessee)
Datum: 26. června 1862
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
6. ANDREW JOHNSON, prezident Spojených států amerických
Datum: 16./26. května 1868
Výsledek: nevinný

158

ZDROJ:
Senate.gov [online] Complete List of Senate Impeachment Trials. Dostupné z www:
http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/briefing/Senate_Impeachment_Role.htm#1;
Fjc.gov [online]. 2010 [cit. 2011-01-04]. Impeachments of Federal Judges . Dostupné z WWW:
<http://www.fjc.gov/history/home.nsf/page/judges_impeachments.html>.
159
Datum závěrečného zasedání Senátu, popřípadě datum, kdy Senát zamítl proces v důsledku rezignace.

83

7. MARK H. DELAHAY, soudce okresního soudu (the District of Kansas)
Datum: zasedání se nekonalo160
Výsledek: rezignoval
8. WILLIAM W. BELKNAP, ministr války
Datum: 1. srpna, 1876
Výsledek: nevinný
9. CHARLES SWAYNE, soudce okresního soudu (the Northern District of Florida)
Datum: 27.února 1905
Výsledek: nevinný
10. ROBERT W. ARCHBALD, soudce Obchodního soudu (U.S. Commerce Court)
Datum: 13. ledna 1913
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
11. GEORGE W. ENGLISH, soudce okresního soudu (the Eastern District of Illinois)
Datum: 13. prosince 1926
Výsledek: rezignoval
12. HAROLD LOUDERBACK, soudce okresního soudu (the Northern District of
California)
Datum: 24. května 1933
Výsledek: nevinný
13. HALSTED L. RITTER, soudce okresního soudu (the Southern District of Florida)
Datum: 17. dubna 1936
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
14. HARRY E. CLAIBORNE, soudce okresního soudu (the District of Nevada)
Datum: 9. října 1986
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
160

Soudce Delahay byl obţalovaný Sněmovnou reprezentantů 28. února 1873. Rezignoval 12. prosince
1873 ještě předtím, neţ byl proces impeachmentu zahájený v Senátu.
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15. ALCEE L. HASTINGS, soudce okresního soudu (the Southern District of Florida)
Datum: 20. října 1989
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
16. WALTER NIXON, soudce okresního soudu (the Southern District of Mississippi)
Datum: 3. listopadu 1989
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
17. WILLIAM J. CLINTON, prezident Spojených států amerických
Datum: 12. února 1999
Výsledek: nevinen
18. SAMUEL B. KENT, soudce okresního soudu (the Southern District of Texas)
Datum: 22. července 2009
Výsledek: rezignoval
19. G.THOMAS PORTEOUS, Jr., soudce okresního soudu (the Eastern District of
Louisiana)
Datum: 8. prosince 2010
Výsledek: vinen, zbaven úřadu
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1) úvodní část
Jako téma bakalářské práce jsem si vybrala ústavní ţalobu, tzv. impeachment,
coţ je prvek amerického politického systému, jehoţ prostřednictvím lze odvolat vysoce
postavené státní úředníky ve Spojených státech amerických. Impeachment je procedura,
kterou znají ústavy několika států světa, ovšem nejčastěji si ji lidé spojují právě se
Spojenými státy. Je to velice zajímavý fenomén, protoţe se jedná o jediný nástroj
v rámci amerického systému brzd a protiváh, kterým lze prezidenta Spojených států
(nejvyššího představitele exekutivní moci), viceprezidenta a soudce federálních soudů
odvolat z funkce. Pro pochopení tohoto fenoménu musíme vycházet ze základních rysů
amerického politického systému.
Autoři Ústavy Spojených států, přijaté v roce 1787, usilovali o maximální
autonomii jednotlivých mocí – zákonodárné, výkonné a soudní, a o jejich striktní
oddělení. Zároveň dbali na to, aby nemohlo dojít k uzurpaci a zneuţití moci, a proto
vytvořili tzv. systém brzd a protiváh (checks and balances). Autonomie mocí je posílena
tím, ţe prezident nemůţe rozpustit Kongres a vypsat předčasné volby, Kongres nemůţe
odvolat prezidenta při nesouhlasu s jeho politikou (nemůţe hlasovat o důvěře či
nedůvěře v politiku exekutivy) a nelze zrušit Nejvyšší soud. Americký politický systém
je obecně pokládán za klasický příklad prezidentského systému. Ústava v článku 2,
oddílu 1 uvádí, ţe „Výkonná moc přísluší prezidentu Spojených států amerických“. Tato
stručná formulace vyjadřuje soustředění výkonné moci v rukou jedné osoby, která při
svém rozhodování nemusí brát ohled na názory svých ministrů a jiných funkcionářů
státní správy. Prezident tak plní rozsáhlé výkonné funkce, které v evropských systémech
většinou plní premiéři a vláda jako celek s kolektivní odpovědností. Prezident je ze své
funkce z politických důvodů neodvolatelný - můţe jí být zbaven pouze v případě
ústavní ţaloby – impeachmentu.
Impeachment se vztahuje také na soudce. Soudci jsou jmenováni do své funkce
prezidentem Spojených států se souhlasem Senátu, a to natrvalo, respektive po dobu
dobrého chování (during good behavior). Ze své funkce mohou být odvoláni opět pouze
procedurou impeachmentu. Touto cestou můţe Kongres sesadit také viceprezidenta (to
se zatím v historii USA nestalo) a federální úředníky. Impeachment se ovšem
nevztahuje na vojenské funkcionáře ani na členy Kongresu.
Při této proceduře můţe Sněmovna reprezentantů vznést ţalobu z „velezrady,
úplatkářství nebo z jiných těţkých zločinů a trestných činů“. Proces poté probíhá před
Senátem a v případě ţaloby na prezidenta USA mu předsedá předseda Nejvyššího
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soudu. Významnou úlohu zde hraje soudní výbor (Judiciary Committee), který celý
návrh ţaloby vypracovává. Pokud Senát zasedá za tímto účelem, kaţdý senátor musí
sloţit speciální přísahu, protoţe se v tomto okamţiku mění charakter jeho mandátu.
Jsou-li splněny všechny zákonem dané podmínky, k sesazení je potřeba souhlasu dvou
třetin přítomných senátorů. Procedura impeachmentu rozhoduje pouze o otázce setrvání
ve funkci a pokud je dotyčný zbaven funkce, můţe být pak souzen dle práva.
Tato procedura v celé historii Spojených států proběhla na půdě Senátu v 16
případech, přičemţ v 7 případech – vţdy šlo o soudce niţších federálních soudů – byli
dotyční odvoláni z funkce. Několik federálních soudců rezignovalo v momentě, kdy jim
impeachment hrozil. Vysokých státních hodnostářů se dotkla ve třech případech. V roce
1805 šlo o soudce Nejvyššího soudu S. Chase a dvakrát se procedura týkala prezidenta
USA. Poprvé Andrewa Johnsona v roce 1868 (tehdy ovšem k jeho sesazení chyběl
jeden senátorský hlas) a podruhé Billa Clintona v roce 1998 (nejzávaţnější obvinění
vznesené proti němu bylo, ţe lhal pod přísahou, kdyţ byl vyšetřován jeho vztah
s Monikou Lewinskou). I v případě Billa Clintona pro jeho odvolání nehlasovala
potřebná dvoutřetinová většina senátorů. Impeachment hrozil rovněţ prezidentu
Richardu Nixonovi kvůli aféře Watergate (vyšetřování vloupání do hlavní kanceláře
Demokratické strany před volbami v roce 1972). Odvrátil ji pouze svou rezignací
v momentě, kdy právní výbor Sněmovny doporučil vznést obţalobu.
Ve své práci budu analyzovat impeachment ve Spojených státech na federální
úrovni. To znamená, ţe se nebudu zabývat případy, kdy byli tímto způsobem odvoláni
úředníci jednotlivých států (např. guvernéři). Metoda, kterou pouţiji při zpracování
tématu bude analýza. Téma impeachmentu nejprve zasadím do teoretického kontextu,
který v tomto případě představuje Ústava Spojených států amerických. Dále se budu
věnovat samotné ústavní ţalobě, jejím pravidlům a průběhu, roli Sněmovny
reprezentantů a Senátu. Budu hledat odpovědět na otázku, jakou roli hraje impeachment
v systému checks and balances a jaký má dopad na politické ovzduší americké
společnosti.
V další kapitole se zaměřím na impeachment prezidentů a federálních soudců ve
Spojených státech. Ačkoliv to nejsou jediní ústavní činitelé, kteří mohou být tímto
způsobem zbaveni své funkce, z 16 případů, kdy procedura impeachmentu v historii
Spojených států na půdě Senátu proběhla, šlo třináctkrát o soudce a dvakrát o
prezidenta. Jednou byl odvolán člen kabinetu, William W. Belknap v roce 1876. Uvedu
zde, kdy k ţalobě těchto ústavních činitelů v historii USA došlo a budu se věnovat
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následujícím otázkám: jaký byl důvod pro vznesení ţaloby, jaký byl výsledek
impeachmentu a jakou pozornost vyvolávají obecně ţaloby namířené proti soudcům a
proti prezidentům. Zaměřím se také na otázku, jaký vliv má na výsledek hlasování
rozloţení politických sil a stranické zastoupení v Senátu.
Další částí mé práce bude analýza dvou konkrétních příkladů impeachmentu
z poslední doby. Prvním z nich bude případ soudce Alcee Hastingse, který byl roce
1998 prostřednictvím impeachmentu odvolán z funkce soudce okresního soudu na
Floridě. Případ Hastingse je zajímavý tím, ţe v roce 1992 byl bývalý soudce zvolen do
Sněmovny reprezentantů za stát Florida a zasedá zde od roku 1993 do současnosti.
Skutečnost, ţe byl obviněn z korupce a odvolán z funkce soudce, mu nezabránila v tom,
aby se ucházel o jiný federální post. Jako druhý příklad, tentokrát impeachmentu
prezidentů, jsem vybrala Billa Clintona, čtyřicátého druhého prezidenta Spojených
států.. Jeho impeachment (nakonec neúspěšný) se odehrál v nedávné době a pro jeho
studium je k dispozici velké mnoţství publikací a zdrojů. Byla to událost, která vzbudila
velkou pozornost médií i veřejnosti. Tyto dva impeachmenty zpracuji jednotlivě jako
případové studie. Budu analyzovat průběh impeachmentu, důvody, pro něţ byla ţaloba
vznesena, výsledek hlasování a také pozornost, jakou případy vyvolaly a jejich
následky.
Informace budu čerpat z dostupné české literatury, věnující se tématu amerického
politického systému a konkrétně tématu impeachmentu, a dále z publikací psaných
v angličtině, které vyšly většinou ve Spojených státech. Budu čerpat i z odborných
časopisů (prostřednictvím časopiseckých databází na internetu), které se věnují
americké politice a politickému systému USA, jako jsou American Politics Quarterly
(nyní pod názvem American Politics Research) a Presidential Studies Quarterly. Dalším
zdrojem poznatků pro mě bude internet, kde mj. oficiální stránky amerického senátu
a stránky věnující se ústavě USA poskytují velmi uţitečné informace. Další studijní
materiály budu hledat v Americkém centru v Praze, v němţ je studentům k dispozici
knihovna (s knihami i odbornými časopisy) a profesionální odborné zázemí.
2) předpokládaná osnova práce
 Úvod – vymezené tématu, cíl práce
 Stať
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stručná charakteristika amerického systému brzd a protiváh,
vztah jednotlivých sloţek státní moci s důrazem na vztah
Kongres - Prezident



ústavní ţaloba (impeachment) v Ústavě USA, proces a pravidla



impeachment prezidentů a federálních soudců v historii USA,
důsledky a specifika jednotlivých případů



případ soudce Alcee Hastingse



případ prezidenta Spojených států Billa Clintona

 Závěr

3) seznam literatury

PRAMENY:
Ústava Spojených států amerických, http://www.usconstitution.net/const.pdf,
14.6.2009

Rules of procedure and practice in the Senate when sitting on impeachment trials,
http://www.law.cornell.edu/background/impeach/senaterules.pdf, 14.6. 2009
Trial Memorandum of President William Jefferson Clinton,
http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/01/13/clinton.memorandum/ind
ex.html, 14.6. 2009

Trial memorandum submitted by the House managers (W.J. Clinton),
http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/01/11/house.memo/index.html,
14.6. 2009

Articles of Impeachment Adopted by the Committee on the Judiciary (R. Nixon),
http://watergate.info/impeachment/impeachment-articles.shtml#1, 14.6. 2009

MONOGRAFIE:
Neperiodická:
90

BECK, C.H.: Američtí prezidenti, Prostor, Praha, 1999
COOK, E.J.: Ústava spojených štátov amerických, Bratislava, 1999
DVOŘÁKOVÁ, V.: Spojené státy americké: Společnost a politika, Libri, Praha
2002

FRIEDMAN, L.; LEVANTROSSER W.F.: Watergate and afterward: the legacy of
Richard M. Nixon, Hofstra University, Greenwood Publishing Group, 1992

GERHARDT, M.J.: The federal impeachment process: a constitutional and
historical analysis, University of Chicago Press, 2000
JANDA, K.; BERRY, J.M.; GOLDMAN, J.; HUFF, E.: Výzva demokracie. Systém
vlády USA, Praha, SLON, 1998
JEFFERSON, T.: Deklarace nezávislosti Spojených států amerických a Ústava
Spojených států amerických s komentáři Miloše Krejčího, Praha, Otakar II., 2000

KYVIG, D.E.: The Age of Impeachment: American Constitutional Culture Since
1960, University Press of Kansas, 2008
MAREŠ, P.: Prezidenti Spojených států, Praha, 1994

NELSON, M.: The Presidency and the Political System, CQ Press, Washington,
2003

PIOUS, R. M.: The American Presidency, New York, 1979

POSNER, Richard A.: An affair of state: the investigation, impeachment, and trial
of President Clinton, Harvard University Press, 1999
RAKOVÁ, S.: Americká Ústava 1787, Praha, 1991
91

STEWART, David O.: Impeached: The Trial of President Andrew Johnson and the
Fight for Lincoln's Legacy, Simon & Schuster, May 2009

VOLCANSEK, Mary L.: Judicial Impeachment: None Called For Justice,
University
of Illinois Press, 1993
WILSON, James Q.: Jak se vládne v USA, Victoria Publishing, Praha, 1995
Periodická:

GREENSTEIN, F.I.: There He Goes Again: The Alternating Political Style of Bill
Clinton. Political Science & Politics, vol. XXXI, No. 2, June, 1998

PIOUS, Richard M.: The Constitutional and Popular Law of Presidential
Impeachment, Presidential Studies Quarterly, Vol. 28, 1998
ZALLER, J.R.: Monica Lewinski´s Contribution to Political Science. Political
Science & Politics, vol. XXXI, No. 2, June, 1998
OSTATNÍ ZDROJE:
Oficiální stránky Senátu Spojených států amerických - www.senate.gov, 14.6. 2009
Oficiální stránky Bílého domu - http://www.whitehouse.gov/, 14.6. 2009

92

